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M. Vahl, Geografi for gymnasiets matematiske linje. 
Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag. København 1908. 
269 sider, 253 afbildninger og 6 tavler. 8vo. Pris kr. 4.00. 

Det vil sikkerlig have stor interesse for norske lærere at 
studere denne lærebog, baade fordi den indeholder særdeles me- 
get af positiv kundskab, og fordi den giver et godt begreb om 
geografiundervisningens høide i Danmark. 

Det vil vel ogsaa have sin interesse at undersøge forholdene 
i andre lande, som i kulturudvikling staar os nærmest, førend 
man gaar til et saadant tilbageskridt som at sløife undervisnin- 
gen i biologi og geografi i gymnasiet, hvilket jo fortiden disku 
teres i norske skolekredse. 

Det er overmaade meget, som man faar rede paa i VAHL's 
geografi: De vigtigste mineraler, jordoverfladens form og bestand- 
dele (dynamisk geologi), jordens udviklingshistorie (historisk geo- 
logi), atmosfæren, havet, jordens klima- og plantebælter samt 
menneskelivet, der omfatter saavel etnografi som næringslivets 
udvikling, specielt i Europa. 

Selvfølgelig behandles Danmark med dets kolonier og bilande 
meget udførligt, men der er dog ogsaa taget særdeles meget hen- 
syn tii andre lande, ja endog om tropiske forholde finder man 
ikke saa lidet, særlig angaaende plantelivet, som jo er forfatte- 
rens specialitet. 

Fremstillingen er saa let, og den illustreres saa godt af ud- 
merkede fotografier, at det er en virkelig fornøielse at læse denne 
lærebog. N. Wille. 

L. À. Jágerskióld, Om spel och parningslekar bland dju- 
ren. Med 132 bilder. Hugo Gebers förlag. Stockholm. 1908. 
188 sider 8vo. Pris kr. 3.75. 

Denne lille bog afhjælper et lenge følt savn i zoologien 
inden Skandinavien: en samlet populær fremstilling af de med 
forplantningen forbundne fænomener paa basis af udviklingslæren. 
Og det er da ogsaa denne sidstes anvendelse paa det foreliggende, 
mangeartede stof, som gjør bogen saa interessant. 

De første tre kapitler er viet forplantningen og de primære 
kjonskarakterer. Let og oversigtlig er stoffet ordnet, saa man i 
en kortfattet form faar en grei oversigt over de fænomener, som 
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mere direkte staar i forplantningens tjeneste og den deraf fol- 
gende forskjel mellem kjønnene. Derefter gaar forfatteren over 
til de ulige mere mangeartede, sekundære kjønskarakterer. Han 
viser os en gang de umaadelig forskjellige karakterer hos arterne, 
en anden gang hvorledes enkelte slegter kan være kjendetegnet 
ved sin udprægede kjønsdimorfismus, atter hvordan vi kan følge 
udviklingsrækkerne av de sekundære kjønskarakterer hos en hel 
slegt. Derefter gaar han over til at vise de sekundære kjøns- 
karakterers betydning og brug i dyrenes spil og parringsleger og 
disses umaadelige variation ligefra den enkleste parademarsch til 
de mest indviklede spil og leger. I et senere afsnit kommer for- 
fatteren ind paa det eiendommelige fænomen, at jo mere udviklet 
et kjøns sekundære kjønskarakterer er, jo mindre omsorg har det 
for sit afkom. Hvor kjønnene noget nær er ens udrustet, er de 
ogsaa fælles om at varetage sine forældrepligter; hvor derimod 
det ene kjøn har faaet udviklet sekundærkarakterer i nogen grad, 
negligerer det afkommet mere, ja vi ved jo, at vore skoghøns- 
haner intet gjør for afkommet, ligesom den veludstyrede hun hos 
den indiske vaktelfugl Turnix taigor overlader al omsorg for af- 
kommet til sin beskednere husbond. 

Ogsaa guavernes horn og svinenes tænder er sekundære kjøns- 
karakterer og sterkest udviklet hos hannerne. Disse benytter 
dem i sin indbyrdes strid om hunnerne — paa særegen maade 
efter vaabnets beskaffenhed — men merkelig nok kun yderst sjel- 
den i kamp med sine fiender rovdyrene. Sterkest udviklet synes 
de sekundære kjønskarakterer at være hos de dyr, som lever 
i mangegifte. Forfatteren mener, at man ikke kan fradømme ial- 
fald mange fugle skjønhedssans, og dette kan muligens have sin 
indvirkning ved valget af mage. Men selv om kjønsudvalget 
skulde være ubevidst, mener han, at det staar i udviklingens tje- 
neste, og at altsammen er et led i naturens store arbeide for at 
gavne slegterne, at gavne den hele samlede udvikling. 

Hj E: 

Dr. K. O. Bjørlykke, Jæderens geologi. Norges geologiske 
undersøkelse. No. 48. Med 34 billeder i teksten, en geologisk 
kartskisse og »english summary«. 160 s. 8vo. 1 kommission 
hos H. Aschehoug & Co. Kristiania 1908. Kr. 1.00. 

Forfatteren har bereist Jæderen for »Norges geologiske under- 
sokelse« i somrene 1906 og 1907. I det foreliggende arbeide har 
han sammenarbeidet sine egne undersøgelser og de vigtigste af 
de ældre til en samlet oversigt over Jæderens geologi. 

Efter en »indledning« og en »geografisk oversigt« følger et 
kort afsnit om den faste fjeldgrund. Forf. resumerer væsentlig 
resultaterne af de tidligere undersogelser, suppleret med egne 
iagttagelser. 



IH 

I de folgende afsnit behandles Jæderens mægtige kvartær- 

afleiringer. Forfatteren har fremfundet nye profiler og skjælfore- 
komster, som bidrager til at klargjøre de indviklede forhold, og 
for første gang givet en detaileret beskrivelse af de tidligere 
kjendte profiler i Jæderens lerafsætninger. 

For at bringe overensstemmelse mellem forholdene paa Jæ- 
deren og forholdene i Danmark og Tyskland, udskiller forfatteren 
de forskjellige afleiringer fra istiden i tilslutning til den herskende 
tyske anskuelse, — som ogsaa tidligere var den gjængse i Dan- 
mark —, om 3 istider med mellemliggende mildere interglacial- 
tider. I denne forbindelse bør særlig nævnes forf.s fund af san- 
digt, fossilførende ler ved Reve med forstyrret lagstilling og dæk- 
ket af moræne. Dette ler henfører forfatteren til 2den intergla- 
cialtids mildere afsnit efter den fremfundne cardiumfauna. 

Med hensyn til den sidste istids afleiringer fremhæver forf. 
mangelen af tydelige endemoræner eller randmoræner. Afleirin- 
gerne er bundmoræne, ofte med drumliusformer. Forfatteren vier 

»aaserne« en indgaaende omtale, særlig aasdannelserne ved Time. 
I afsnittet om afleiringerne fra tiden efter istiden omtaler 

forf. strandvolde og marine ler- og sandlag fra senglacial og post- 
glacial tid. Den øverste marine grænse er af forf. bestemt til 
22,5 m.o. h. for den nordlige del af Jæderen (Randeberg—Vist- 
nes). Sydover synker den efter forf.s undersogelser: Reve 12,5 
m. o. h. og Obustad 13,5 m.o.h. Om forholdene længer syd 
siger forf.: »Den senglaciale marine grænse synes her at falde 
sammen med eller ligge lavere end det postglaciale havs strand- 
linje, . . . . .« Den postglaciale marine grænse (tapes-niveauet) 
bestemmes til 8 å 10 m. o. h. baade nord og syd paa Jæderen. 
Størrelsen af den postglaciale sænkning sættes efter profilet ved 
Bo—Randebergkanalen, som forf. har undersøgt og beskrevet, til 
en minimumsværdi af 7 å 8 m. 

Til slutning har forf. afsnit om »De ældste oldtidslevninger« 
og om »Jæderens opdyrkning«. 

Bogen er forsynet med mange vakre billeder, desuten pro- 
filer og karter. Naar her for første gang foreligger en samlet 
beskrivelse af de geologiske forhold i en interessant og i mange 

henseender enestaaende del af vort land, saa bør denne bog finde 
udbredelse langt udenfor geologernes kreds. Prisen er som vanlig 
for Norges geologiske undersøkelsers skrifter yderst billig. 

Jie ds) 

Meddelelser om Danmarks antropologi. Udgivet af den 

antropologiske komité. With English Summary. Bd. I, Afd. 2. 
København 1908. G. E, C. Gad's Forlag. Side 173—274. 8vo. 

I dette hefte findes folgende mindre avhandlinger: 5. H. A. 
RAMBUSCH, Skolebørnenes fysikalske forhold i nogle midtjydske 

sogne; J. RIBBING, Nogle ord om Bornholms antropologi; SØREN 
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HANSEN, Om legemsvægt og legemshøide; S. HANSEN, Om hove- 
dets breddeindeks hos danske; CARL BURRAU, Om hovedets form 

og størrelse. For enhver videnskabelig interesseret antropolog vil 
disse afhandlinger selvfølgelig være af stor intersse. 

N. Wille. 

Åke Joachimsson, Spara på husbehofsvirket. (Skogsvärds- 
föreningens folkskrifter. Utgifna af Föreningen för Skogs- 
vård, Stockholm. No. 14. I distribution: Aktiebolaget Nor- 
diska Bokhandeln, Stockholm. 1908. 32 sider Svo. Pris 30 øre. 

Det er vel ikke saa mange steder i vort land, hvor man 

ikke maa tænke paa, eller ialfald snart kommer til at tænke 
paa, hvorledes man kan søge at opnaa forskjellige formaal i land- 
bruget uden at bruge fuldt saa meget trævirke som tidligere. 
Thi trævirket faar en stedse høiere pris, og det lønner sig derfor 
bedre og bedre, om man her kan spare. I dette lille hefte finder 
man en mængde praktiske vink i denne henseende, som ogsaa 
for Norges eiendomsbesiddere vil være af stor betydning. I sær- 
skilte afsnit behandles: brændsel, gjærder, bygninger, broer og 
stolper for elektriske ledninger. I hvert af dem vil man finde 
velvalgte afbildninger og noget af interesse. N. Wille. 

A. Engler, Die Pflanzenwelt Afrikas insbesondere seiner tropi- 
schen Gebiete. Grundziige der Pflanzenverbreitung in Afrika 
und die Charakterpflanzen Afrikas. Band II, Charakter- 
pflanzen Afrikas (insbesondere des tropischen). Die Familien 
der afrikanischen Pflanzenwelt und ihre Bedeutung in der- 
selben. I. Die Pteridophyten, Gymnospermen und monoko- 
tyledonen Angiospermen. (Die Vegetation der Erde. Hg. von 
A. ENGLER und O. DRUDE. Bd. IX. 460 S. mit 16 Voll- 
bildern und 316 Textfiguren. Leipz. 1908. Verlag von Wir- 
HELM ENGELMANN.) 

Det er et vældigt arbeide, som i de senere aar er udført, 

særlig fra tysk side, for Afrikas botaniske udforskning. I en 
mængde større og mindre arbeider er de utallige nye plante- 
former beskrevne og en række plantegeografiske specialunder- 
søgelser er offentliggjorte, men man mangler endnu en sammen- 
fattende fremstilling af den hele afrikanske verdensdels plante- 
geografi. 

Det er dette, som prof. A. Engler, sjælen i de tyske bota- 
niske undersøgelser af Afrika, har tænkt at give i sit stort 
anlagte arbeide »Die Pflanzenwelt von Afrika«, som skal udkomme 
i5 bind og hvorav 2det bind er bleven først udgivet. 

Den foreliggende del indeholder en deskriptiv indledning 
angaaende Afrikas karakterplanter blandt Pteridophyter, Gymno- 



V 

spermer og Monokolydoner. Særlig behandles den rolle, som 
slægterne og de vigtigste arter spiller i plantegeografisk henseende, 
idet der omhyggeligt gjøres rede for deres forekomst og udbre- 
delse. De vigtigste slægter omtales ogsaa udforligt i morfologisk 
henseende og illustreres rigeligt ved udmærkede afbildninger, 
saaledes at dette arbeide faar en meget mere almindelig betyd- 
ning, end man skulde kunne antage efter titelen. For de større 
familier findes ogsaa oversigtlige nøgler til bestemmelse af under- 
afdelinger og slægter. 

Enhver som interesserer sig for plantegeografi, systematik og 
morfologie i sin almindelighed, maa længes efter, at dette betyd- 
ningsfulde og overordentlig indholdsrige arbeide kan foreligge 
færdigt. N. Wille. 

F. Pax, Prantls Lehrbuch der Botanik. 13te verbesserte und ver- 
mehrte Auflage. 498 Seiten mit 462 Figuren im Tekst. 
Leipzig 1909. Verlag von WILHELM ENGELMANN. 

At denne lærebog i løbet af 5 aar paany utkommer 1 et nyt 
oplag, viser, at den blir meget benyttet og altsaa maa være 
anbefalelsesværdig. Det nu udkomne 13de oplag er kun nogle faa 
sider større end den foregaaende udgave, men indeholder 23 flere 
afbildninger og er omhyggeligt gjennemarbeidet, saaledes at der 
er taget hensyn til den nyeste litteratur paa alle botanikens 
omraader. Fremstillingen er kort, men klar og oversigtig. Da 
de offieinelle droger medtages, vil lærebogen særlig kunne 
anbefales de medicinske og farmaceutiske studerende. 

N. Wille. 

Paul Graebner, Die Pflanzenwelt Deutschlands. Lehrbuch der 
Formationsbiologie. Eine Darstellung der Lebensgeschichte der 
wildwachsenden Pflanzenvereine und der Kulturflåchen. Mit 
zoologischen Beiträgen von Oberlehrer F. G. MEvER. XI + 
374 Seiten mit 129 Abbildungen. Leipzig 1809. Verlag von 
QUELLE & MEYER. 

Efterat professor E. WARMING har grundlagt den ókologiske 
plantegeografi, er der kommen nyt liv i den plantegeografiske 
forskning, idet denne har fundet mange nye problemer at beskj:ef- 
tige sig med, som ikke blot har speciel botanisk interesse, men 
ogsaa griber ind paa mange andre omraader, saasom landbrug, 
forstvæsen 0. s. v. 

I denne retning gaar ogsaa ovennævnte interessante arbeide 
om Tysklands planteverden, som søger at skildre de tyske plante- 
samfund i deres biologiske tilpasning til jordbund og klimat. Da 
imidlertid Tysklands plantesamfund i mange henseender viser 
store overensstemmelser med forholdene i de nordiske lande, er 
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der ingen tvivl om, at denne oversigtlige og velskrevne bog med 

fordel kan benyttes ogsaa af de studerende ved de nordiske 
universiteter, som ønsker at sætte sig ind i den moderne plante- 

geografis arbeidsmaade og resultater. N. Wille. 

Swedish Explorations in Spitzbergen 1758 —1908. 
A. G. NATHORST: Historical sketch; J. M. Hurt: Biblio- 
graphy; G. DE GEER: List of maps. (Ymer 1909.  H. 1. 
Stockholm.) 89 Sider. 

Menneskene vil have afveksling. Længe havde opdagelsesrei- 
serne gaaet mod de mindre kjendte dele af den varme zone, hvor 
de uendelige rigdomme af dyre- og plantearter byder en uudtøm- 
melig kilde for forskningen, men i den senere tid er det særlig 
de artfattige polarlande, som har optaget interessen. Man faar 
et stærkt indtryk heraf ved at gjennemse ovennævnte arbeide, 
der giver en kort oversigt over de svenske undersøgelsesreiser til 
Spitsbergen, som først foregik med flere aars mellemrum for efter- 
haanden at blive stadig hyppigere, indtil der i den senere tid 
har kunnet være flere om aaret. Derfor er jo Spitsbergen ogsaa 
nu et forholdsvis meget godt undersøgt Land, meget bedre under- 
søgt end store dele af Norge eller Sverige. 

Det er meget heldigt, at man her samlet faar en fuldstændig 
litteraturfortegnelse over alle svenske afhandlinger og karter over 
Spitzbergen, som det ellers kan være meget besværligt at finde 
frem. N. Wille. 

Botany of the Færøes based upon Danish investigations. 
Part I—III. Copenhagen and Christiania 1901— 1908: Gyl- 
dendalske boghandel, Nordisk forlag. London: John Wheldon 
& Co. 1070 + XXVIII Sider, 24 plancher og 201 figurer i 
teksten. 

Det er et meget betydeligt og overordentlig interessant ar- 
beide, som under prof. dr. E. WARMING’s overledelse er udfort i 
de senere aar fra dansk side for at udforske Færøerne i botanisk 
henseende. Fra 1895 til 1900 har danske botanikere hver som- 
mer undersøgt øerne efter moderne botaniske synspunkter, og de 
rige resultater meddeles i ovennævnte store værk, som ingen nor- 

disk plantegeograf kan undvære. 
Det indledes med en historisk oversigt over tidligere bota- 

niske undersøgelser paa Færøerne af E. WARMING, samt en topo- 
grafisk-geografisk, geologisk og meteorologisk beskrivelse af øgruppen 
af C. H. OSTENFELD. 

Ved den floristiske bearbeidelse har OSTENFELD behandlet 
phanerogamerne, pteridophyta og -saltvandsplankton, C. JENSEN 
bryophyta, F. BoRGESEN ferskvands- og saltvandsalger, E. ØSTRUP 
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ferskvands- og saltvandsdiatomaceer, E. ROSTRUP soppene, J. 5. 
DEICHMANN BRANTH lavarterne, H. DAHLSTEDT hieracierne, samt 

BØRGESEN og OSTENFELD ferskvandsplanktonet. 
I et særskilt afsnit diskuterer WARMING sporgsmaalet om 

den høiere plantevækst's indvandring til Færøerne og kommer 
til det resultat, at denne har foregaaet efter istiden over havet 
fra de nærmeste lande, særlig fra Storbritannien. 

Af mere almindelig interesse er ogsaa de okølogiske plante- 
geografiske afsnit, nemlig BoRGESEN's afhandling om algevegeta- 
tionen ved kysterne og OSTENFELD’s om landvegetationen. Des- 
uden findes mindre afhandlinger af GAZET PATURSON om færøiske 
plantenavne, af F. BORGESEN om havedyrkning og træplantning, 
samt af P. FEILBERG om landbruget paa Færøerne. 

Det hele værk afsluttes med en afhandling om Færøernes 
blomsterbiologi af E. WARMING og insektfaunaen av I. C. NIELSEN. 
Som appendix følger en oversigt over saltvandsalgernes udbredelse 
i Nordishavet og i den nordligste del af Atlanterhavet sammen- 
stillet af F. BØRGESEN og HELGI JÖNSSON. 

Dette udmærkede arbeide er udgivet med bidrag af Carls- 
bergfondet og derfor særlig godt udstyret, blandt andet med en 
rigdom af billeder. N. Wille. 

Euler, Hans, Våxtkemi, dess grunder och resultat. Andra och 
tredje delen: Våxtlifvets fysikalisk-kemiska grundvalar, Ke- 
miska omsåttningar i våxterna. HUGO GEBLERS förlag. Stock- 
holm 1907. VIII + 252 sider 

Første del af dette arbeide, som blev anmeldt i bind 46, 

indeholdt en fremstilling af den kemiske beskaffenhed hos 
planternes materiale. I det nu udkomne bind behandles først de 
fysisk-kemiske love, som behersker livsfænomenerne, og dernæst 
plantelivets vigtigste processer fra kemiske og fysiske syns- 
punkter. 

Det er med andre ord en hel liden plantefysiologi fra fysi- 
kalsk-kemisk standpunkt, som forfatteren her leverer, og hans 
fremstilling er baade original og i hei grad indholdsrig.  Forf. 
tilhører heldigvis ikke den nu i fremgang værende biologisk- 
vitalistiske skole, som efter min mening betegner et videnskabe- 
ligt tilbageskridt, men erklærer rent ud, »at plantefysiologiens 
udviklingsveie fører til kemiens og fysikens omraader, og fuld 
klarhed kan kun vindes i den grad, som fysiologiens iagttagelser 
kan præciseres i kemiske og matematiske formler«. 

Enhver, som vil arbeide med plantefysiologi, bør gjøre sig 
bekjendt med dette lille arbeide, som ikke alene er en udmærket 
oversigt over plantefysiologiens nuværende stilling særlig fra fysi- 
kalsk-kemisk synspunkt, men ogsaa indeholder nye impulser, som 
sikkerlig vil vise sig meget frugtbringende. N. Wille. 
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E. Strasburger, L. Jost, H. Schenck, G. Karsten: Lehrbuch 
der Botanik fir Hochschulen. 10te umgearbeitete 
Auflage. Mit 782 zum Teil farbigen Abbildungen. Jena 1910. 
Verlag von GUSTAV FISCHER. 651 sider 8vo. Pris heftet 
8 Mk, indbunden 9 Mk. 

Der trænges ingen bedre anbefaling for denne lærebog, end 
at den paa 15 aar er udkommet i 10 oplag. Paa grund af sin 
store udbredelse kan den ogsaa fremtræde med et udmerket ud- 
styr af endog farvelagte afbildninger. 

I denne udgave, som er 32 sider større end den foregaaende, 
er særlig physiologien bleven omarbeidet, idet prof. JosT har over- 
taget denne del av lærebogen istedetfor den nylig døde prof. NOLL. 
Der er forøvrig overalt taget omhyggeligt hensyn til videnskabens 
fremskridt og blandt andet er nu monokotyledonerne stillet efter 
dikotyledonerne, istedetfor som tidligere mellem gymnospermer 
og dikotyledoner, hvilket er en gammel feiltagelse. 

Lærebogen benyttes meget ogsaa ved vort universitet tii de 
eksaminer, hvor der ikke fordres noget specialstudium i botanik, 
og er for dette øiemed meget anbefalelsesværdig, da fremstillingen 
er klar og valget af stoffet meget godt afpasset. 

Ne Wille. 

Charles janet: Sur la morphologie de l'insecte. Limo- 
ges 909. 

Forfatteren gjennemgaar de forskjellige morfologiske eien- 
dommeligheder ved insekternes ydre og indre bygning, særlig 
efter undersøgelser af MyrMIcA, baade hvad leddeling, nerve- 
system, fordøielseskanal m. v. angaar. Emnets beskaffenhed gjør 
det umuligt at referere detaljerne. Kun skal specielt nævnes, at 
han ved insektlegemets inddeling ved siden af caput, thorax og 
abdomen ogsaa opfører som hoveddele: acron (med mundaabningen) 
og telson (med analaabningen), samt at han ordner metamererne 
i 9 triades, hver bestaaende af 3 metamerer, altsaa tilsammen 27 

metamerer, hver med sit særskilte nervecentrum i gangliekjeden. 
Ie Jal. 9 

E. Warming, Oecology of Plants an Introduction tothe 
Study of Plant-Communities. Assisted by MARTIN 
WAHL prepared for Publication in English by PERCY GROOM 
and J. B. BALFOUR. Oxford 1909. XI + 422 sider 8vo. 

I 1895 udkom første gang paa dansk prof. WARMING'S bane- 
brydende arbeide »Plantesamfund. Grundtræk af den økologiske 
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plantegeografi«. Senere er dette arbeide udkommet 2 gange i 

tysk omarbeidet udgave, nemlig 1896 og 1902; nu foreligger det 
i en engelsk udgave, som er baseret paa en af forfatteren selv 
foretagen, betydelig udvidet omarbeidelse af hans oprindelige ar- 
beide. 

Prof. Warming har skabt en ny og meget interessaut gren 
af plantegeografien og i de 14 aar, som er gaaet siden hans første 
arbeide, har en stor mængde forskere kastet sig ind paa dette 
omraade, som nu bearbeides med iver i alle lande. Den nye 
udgave betegner da ogsaa et overordentlig fremskridt i denne viden- 
skabsgren. Det kan i saa henseende være betegnende, hvad der 
der udtales i det sidste cirkulære fra bestyrelsen af den plante- 
geografiske afdeling for den botaniske kongres i Bruxelles 1910: 
»Vi befinder os i den heldige stilling at kunne nævne en bog, 

som synes os i de nævnte spørgsmaal næsten overalt at have 
truffet det rigtige: det er den engelske udgave af Warmings be- 
kjendte bog: Oecology of Plants 1909«. Det er sjelden, at viden- 
skabsmænd er saa enige. N. Wille. 

Skogsvärdsföreningens Folkskrifter. Aktiebolaget Nor- 
diska bokhandeln. 
No. 17. Svenska skogsträd. 1. Granen. Af F. AMINOFF. 

Stockholm 1909. 
No. 18. Naturskydd. Af K. STARBACK. Stockholm 1909. 
No. 19. Om skogens skydd mot yttre faror. Af K. E. KALLIN. 

Stockholm 1909. 

De tre nye smaaskrifter i denne udmerkede, populære serie 
har meget af interesse for almenheden ogsaa udenfor Sverige. 

I den første behandles granens indvandring, udbredelse, dens 

vekst, almindelige bygning og egenskaber samt grantorken. Tilslut 
behandles det vigtigste af granens skogsamfund og deres behand- 
ling. Det lille skrift er illustreret med 26 afbildninger og en 
koloreret planche. 

Menneskene har saa længe ødelagt naturen, at det nu er 
kommen paa dagsordenen i de fleste civiliserede lande at søge 
bevare og beskytte ialfald prøver paa den oprindelige natur. Det 
er forfatteren af ovennævnte lille skrift, lektor KARL STARBÄCK, 

som i Sverige har lykkedes at gjennemdrive lovbestemmelser til 
beskyttelse af naturen og det vil derfor selvfølgelig læses med 
stor interesse, hvad han har at sige om dette tema. 

Skogen blir en mere og mere betydningsfuld økonomisk fak- 
tor i de nordiske lande. Interessen for dens skjøtsel blir derfor 
for hvert aar, som gaar, mere og mere levende. De ydre farer 
for skogen, som behandles i ovennævnte skrift, er ildebrand, lyn- 
nedslag, vind- og stormskade, skogmarkens forsumpning, frost- 
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skade, sne- og haglskade, rogskade samt den skade, som fremkal- 
des af mennesker og dyr. Det lille skrift er meget letlæst og 
forsynet med 18 oplysende afbildninger. 

Samtlige nr. af »Skogsvårdsföreningens Folkskrifter« er paa 
32 sider og koster kun 30 øre. N. Wille. 

Jordbundsutvalgets smaaskrifter: 
No. 1. Plan og veiledning for agronomiske jordartsunder- 

søkelser. Av K. O. BJØRLYKKE. Kristiania 1909. 
20 ore. 

No. 2. Om torvstrø og torvstrølag i de forskjellige amter 
samt om bruken av andre strømidler, gjødselblan- 
dinger og jordforbedringsmidler i Norge 1908. Beret- 
ninger fra amtsagronomerne. Kristiania 1909. 1 kr. 

Videnskabelige undersøgelser blir af mere og mere betydning 
for et rationelt landbrugs udvikling. Det er erkjendelsen heraf, 
som har foranlediget direktionen i »Det kgl. Selskab for Norges 
Vel at nedsætte saakaldte udvalg, som paa bestemte omraader 
skal optage et videnskabeligt arbeide til fordel for landbruget. 

Et af disse udvalg er jordbundsudvalget, som har planlagt 
jordartsundersøgelser for det hele land, men som ordnes amtsvis, 
idet man begynder med undersøgelser af jordbunden i de enkelte 
herreder eller paa de enkelte gaarde. 

De to ovennævnte afhandlinger er udgivne af dette udvalg, 
hvis energiske formand K. O. BJØRLYKKE kort har regjort for 
planen for de agronomiske jordartsundersøgelser og hvorledes de 
skal udføres. 

I den anden afhandling faar mau ikke alene en mængde 
praktiske oplysninger om torvstrø og torvstrøanlæg i de forskjel- 
lige amter, men ogsaa en og anden meddelelse, der har viden- 
skabelig interesse for studiet af torvmyrene. N. Wille. 

Paul Wagner: Trådgårdsvåxternas nåring med särskild 
hånsyn till konstgjödselns betydelse för tråd- 
gårdsbruket. Fritt öfversatt och för svenska förhällanden 
bearbetad af THORILD WULFF. Med 16 plancher. Stockholm. 
Huco GEBERS förlag. 1909. IX +116 sider. 

PAUL WAGNERs navn er saa almindelig bekjendt af alle, som 
arbeider med land- eller havebrug, at en bog af ham ikke behøver 
nogen yderligere anbefaling. Oversætteren dr. TH. WULLF er 
plantefysiologisk uddannet botaniker og har ved sin bearbeidelse 
yderligere øget bogens værdi. Det vilde være at ønske, at 
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den fik meget stor udbredelse blandt alle som sysler med plante- 
kultur; thi den indeholder en mængde nyttig lærdom om planter- 
nes gjødning, som det vil give økonomisk fordel at følge. 

N. Wille. 

Meddelelser om Danmarks Anthropologi. Udgivet af den 
anthropologiske komité, Bind I, afd. 3. C.E. C. GADS for- 
lag. Kjøbenhavn 1909. 

I dette hefte findes følgende afhandlinger: CARL BURRAU, 
Korrelationen mellem legemshøiden og hovedets dimensioner, led- 
saget af 12 tabeller; SOREN HANSEN skriver en interessant af- 
handling om haarets og øinenes farve i Danmark. Begge afhand- 
linger er ledsaget af et engelsk resumé. NS Wille: 
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Aarsberetning 
for 

Det biologiske selskab i Kristiania 

1907. 
Ved 

Sigval Schmidt-Nielsen. 

Saa havde ved aarets begyndelse 71 medlemmer. I 

aarets lob er fhv. konservator Bipenkap, doktor C. SANDBORG 

og kgl. fuldmægtig F. E. Conrapr afgaaet ved døden. Som nyt 

medlem er indvalgt amanuensis I. W. SANDSTRØM. 

Bestyrelsen bestod af prosektor dr. med. K. E. SCHREINER 

som formand, epidemilæge M. Grinsvorp som viceformand, samt 

1 aarets første del cand. philos. Hjarmar BrocH som sekretær. 

hegnskaberne har været reviderede af professor dr. G. A. Gurp- 

BERG og professor dr. N. WILLE. 

Der blev afholdt 8 møder med ialt 16 foredrag og medde- 

lelser. I møderne deltog gjennemsnitlig 10 medlemmer og 15 

gjæster. 

Møde fredag 18de januar. 

Cand. philos. Hsazmar BrocH holdt foredrag om: Under- 

søgelser over vore sildestammer og deres vandringer. 

Vi var nu sat istand til ad videnskabelig vei at prøve de 

forskjellige tiders vandretheorier ved hjælp af den biometriske 

methode, der i 70-aarene blev indfort 1 sildeforskningen af tyske- 

ren Heincke. Efter en nærmere omtale af denne methode gjen- 

nemgik foredragsholderen resultaterne af sine egne undersøgelser, 

Nyt Mag. f. Naturv. XXXXVII. I. 1909. 1 
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som var udførte dels 1 den nordlige del af Nordsjøen dels ved den 

norske kyst. Undersøgelserne var baserede paa HEINcKES stamme- 

undersøgelser, hans inddeling af silden 1 „Rassen“. 

At dømme efter undersogelserne havde vi ı vore farvande 

følgende stammer: 

Doggerbanksilden i Nordsjøens centrale parti, 

Shetiandssilden i dens nordvestlige del, 

Vaarsild og storsild gydende langs vor vestkyst og 

skagerakkyst, som isterholdig indmadsild langs revet fra Ling- 

bank til Tampen og langs randen af vore kystbanker mellem 

Stat og Lofoten, 

Bohuslånssilden i Skagerak nær svenskekysten og — 

sjelden — helt til Risør, samt 

Beitstadsilden 1 Trondhjemsfjorden. 

Forholdet mellem storsild, vaarsild og fedsild blev nærmere 

omtalt. Fedsilden er ungstadier af storsild og vaarsild; disse 

synes at være én stamme; men dette forhold er endnu ikke 

helt opklaret. 

Trondhjemsfjordens ,fedsild* er ungstadier af Beitstadfjord- 

silden. 

Kun vaarsild og storsild samt Shetlandssild har været noget 

nærmere undersøgt, og væsentligst paa og omkring Vikingbanken 

(vestkanten af Den norske Rende, omtrent ret vest for Bergen). 

I sommermaanederne og udover høsten finder vi vaarsilden her. 

I oktober — kanske endog allerede i september — trænger 

Shetlandssilden (udgydt) frem her, saa vaarsilden presses ud over 

selve eggen eller længer ud. I begyndelsen af december trænger 

vaarsilden atter ind over banken. 

En af hovedaarsagerne til, at silden særlig drager hen til 

de omtalte egger, mente foredragsholderen maaite søges 1 disse 

steders overordentlig righoldige plankton, idet sildens hoved- 

næring udgjøres af planktonets krebsdyr. 

Til foredraget knyttedes en del bemærkninger af fiskeri- 

direktør dr. Joan Hjort: En del af arbeidet, nemlig alders- 
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undersøgelserne, der af foredragsholderen kun var ganske flygtig 

berørt, havde stor betydning og havde allerede i det netop refe- 

rerede arbeide givet resultater af stor værdi. Sildens alder og 

totallængde staar ikke i det samme forhold til hverandre paa 

alle lokaliteter. Dette resultat maatte have sin betydning for 

fremtidige undersøgelser. Man kunde muligens ved hjælp af 

færre maalinger end hidtil anvendt paa hvert enkelt individ hen- 

føre det til sin stamme, og saaledes letvindtere følge dennes 
vandringer. 

Dr. Hjort omtalte derefter en del parallelundersogelser som 

dr. Damas havde udført over gadidernes skjæl. Skjællenes 

vækst er her propotional med fiskens samlede vækst. Gydnin- 

gen øver tydelig indflydelse paa væksten, gjør sig derfor ogsaa 

bemærket i skjællenes struktur. Seiens vækst er forskjellig paa 

forskjellige lokaliteter. Da dette afspeiles paa skjællene maatte 

vi derfor 1 disse undersøgelser i nogen udstrækning have et 

middel til at forfølge seiens vandringer. 

Disse vækstundersøgelsers betydning fremgaar klart ved en 

sammenligning med den store indflydelse botanikernes studier 

over de saakaldte aarringer har havt paa forstvidenskaben. 

Møde fredag den 22de februar. 

Professor R. Corcett holdt foredrag: Om bæveren i 

Norge. 

Efter en Oversigt over bæverens anatomiske eiendommelig- 

heder og dens systematiske stilling samt vor bævers (castor 

fiber) udbredelse udenfor Norge, redegjorde foredragsholderen 

udførligt for dens forekomst hos os saavel tidligere som 1 vore 

dage. | 

Paa grund af at bæveren hos os har været af liden eller 

ingen økonomisk betydning, er den kun undtagelsesvis nævnt i 

tidligere tiders literatur. Den har sikkert været kjendt 1 middel- 

alderen, ihvorvel den først omtales i 1599 af Peper CLAUSSON 
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Frus. Senere er den flere gange nævnt af naturhistoriske for- 

fattere. 

En række af stedsnavne gir os værdifulde oplysninger om 

dens geografiske udbredelse hos os i ældre tider. Den synes at 

have været talrigst i Nordland, hvor den sandsynligvis har levet 

ved hver eneste smaabæk. Ligesom den ogsaa har været talrig 

i Finmarken. Komagfjord er det nordligste sted paa jorden, 

hvor bæver har levet. Allerede 1 slutningen af det 18de aar- 

hundrede var den stærkt paa retur. Fra Nordland og de indre 

dele af Finmarken forsvandt den omkring 1760. I indre Trond- 

hjem holdt den sig til begyndelsen af det 19de aarhundrede. 

Det sidste eksemplar søndenfor Dovre og nordenfor Skien er 

vistnok det som blev dræbt i Høland 1 1833. 

Om dens forekomst ved Kristiania har man ingen oplys- 

ninger; men universitetet fik for to aar siden en furustok, der 

var opgravet ved Bondtjern paa Vettakollen. Den bærer mærker 

efter bæverens tænder, og man har herved faaet et bevis for, at 

bæveren ogsaa har levet i Kristiania omegn. 

I vor tid finder vi kun nogle faa kolonier i distrikterne 

søndenfor Vinjeelven 1 Telemarken. De er hyppigst i Drange- 

dal, paa grænsen mod Aamli, ved Nisservasdraget og 1 Otter- 

aaen op til Bykle. Men bæveren befinder sig stadig paa van- 

dring og kan naa langt udenfor disse lokaliteter. Flere individer 

er dræbt ude 1 sjøen, idet de er vandret ud fra Otteraaen. 

Som en eiendommelighed for den norske bæver maa de 

lange bagerovnslignende hytter nævnes. Hyttens indgang lægges 

altid saa at den ligger under vandspeilet. Med den stærkt veks- 

lende vandstand 1 vore vasdrag kommer den derfor til at ligge 

langt ude i vandet, noget som nærmere anskueliggjordes ved en 

række fotografier af norske bæverhytter. 

Foredragsholderen berørte ogsaa enkelte punkter af bæverens 

biologi, specielt dens unger, som han havde havt anledning til 

at undersøge. 
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Møde torsdag den lite april. 

Epidemilæge M. Grirsvorp holdt foredrag: Om opsoniner. 

Den af A. E. Wricut og hans medarbeidere 1 1903 fremsatte 

opsoninteori gir en meget tiltalende forklaring af mange vel- 

kjendte ting i immunitetslæren, fremforalt af fagocytosen, lige- 

som den synes at kunne danne det eksakte grundlag for en 

specifik immuniserende behandling af de forskjelligste bakterielle 

lidelser, akute saavelsom kroniske. Ved opsoniner forstaaes 

specifike antistoffe, som danues i en organisme under en natur- 

lig eller kunstig infektion. De forbinder sig med vedkommende 

bakterier og forandrer dem saaledes, at individets hvide blod- 

legemer med større lethed formaar at optage og fordoie bakte- 

rierne, de gjør med andre ord bakterierne „spiselig*. 

Opsoninerne har de fleste egenskaber tilfælles med de andre 

antistoffe: antitoksiner, antilysiner o. s. v. De forekommer 1 en 

viss mængde i det normale blodserum, men dannes særlig riglig 

ved aktiv ,vaksination* med dræbte bakteriekulturer. Ved en 

forholdsvis enkel mikroskopisk metodik har man anledning til 

at bestemme graden af opsoninisk kraft i vedkommende individs 

serum, og kontrollere dens stigning under behandlingen. 

Qpsoninbehandlingen eller bakterioterapien har allerede givet 

meget tilfredsstillende resultater ved tyfus, furunkulose, acne, 

lokale tuberkuloser o. s. v. og denne teori har derfor baade fra 

praktisk og videnskabelig standpunkt krav paa den største inte- 

resse. — Til foredraget knyttede sig demonstration af talrige 

plancher. 

Prosektor dr. med. K. E. ScHREINER holdt følgende foredrag: 

Nogle bemerkninger om hermaphroditismens natur 

hos myxinoiderne. 

Mine damer og herrer. Myæine glutinosa eller slimaalen 

hører til de faa hvirveldyr, hvis generationsorgan viser en herm- 

aphroditisk bygning, idet det som regel indeholder saavel testis- 

væv som eg. 
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Ved undersøgelser af denne hermaphroditismes natur kom 

omtrent samtidig den skotske zoolog CUNNINGHAM! og F. Nan- 

SEN? til det resultat, at den var, hvad vi nu vilde kalde effek- 

tiv, og optraadte under billedet af en saakaldt proterandri. 

Efter denne opfatning skulde altsaa alle unge dyr være hanner, 

alle ældre hunner. 

Som jeg 1 et af selskabets tidligere moder? noiere har gjort 

rede for, er min hustru og jeg ved undersøgelser, som vi har 

anstillet paa et meget stort materiale, kommet til et væsentlig 

andet resultat angaaende hermaphroditismens natur hos Myxine. 

Efter vore undersøgelser bestaar kjønsstrengen hos de unge 

dyr ganske vist, som af CUNNINGHAM og NANSEN fundet, i ty- 

piske tilfælde af en distal del med anlæg til testis og en proxi- 

mal del med anlæg til ovarium. Fra dette fælles hermaphro- 

ditiske anlæg finder vi imidlertid, at den senere udvikling kan 

slaa ind paa forskjellige veie: 

1. Testis kan udvikle sig, medens ovariet bliver rudimen- 

tært — vi faar hanner. 

9. Testis kan omvendt forblive rudimentær, medens ovariet 

udfolder sig og producerer eg — vi faar hunner. 

3. Testis og ovarıum kan udvikle sig parallelt udover den 

for kjønsdifferentiationen typiske tid, indtil før eller senere begges 

videre udfoldelse hæmmes, og der indtræder degeneration af 

kjønscellerne — vi faar sterile individer. 

Hvorvidt der i undtagelsestilfælde ogsaa kan udvikle sig en 

effektiv hermaphroditisme hos Myæine, tør vi, før vort store 

materiale er nøiagtig mikroskopisk gjennemarbeidet, ikke udtale 

nogen bestemt dom om. 

1 On the Structure and Development of the Reproductive Elements in 

Mysine glutinosa L, Quartl. Journ. of Mier. Se. Vol. 27. 1887. 

? A Protandrie Hermaphrodite (Myxine glutinosa L) amongst the Verte- 

brates. Bergens Museums Aarsberetning for 1887. 
3 Über das Generationsorgan von Myxine glutinosa L. Biolog. Cen- 

tralbl. Bd. 24. 1904. 
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Det 1 biologisk henseende interessanteste resultat af vore 

masseundersøgelser af Myæines kjønsorgan ligger imidlertid 

ikke i denne konstatering af hermaphroditismens natur, men 1 

vor samtidige paavisning af den overordentlig store variabili- 

tet, som kjønsorganets bygning frembyder hos dette dyr. 

Jeg skal her indskrænke mig til at omtale alene én side af 

denne variabilitet. 

Undersøger vi kjønsstrengen hos en større samling individer, 

vil vi hos det overveiende antal af disse finde, at testis indtager 

strengens distale 1/;—1/;, medens hele den proximale del af 

strengen indtages af ovariet. Hos ikke faa individer vil imidler- 

tid testis sees at indtage en større del af strengen, f. eks. halv- 

parten, og i den proximale del vil man ofte mellem eggene hist 

og her kunne paavise større eller mindre grupper af testisfollikler, 

og saaledes vil man kunne finde alle overgange til slige sjeldne 

eksemplarer, hvis kjønsstreng fra forende til bagende kun bestaar 

af testisvæv uden et eneste endog mikroskopisk eg. (I saadanne 

tilfælde har vi dog fundet, at kjønsstrengen som regel ikke stræk- 

ker sig saa langt frem, som det typiske, fuldt udviklede ovarium 

gjør.) Med andre ord, man kan paavise alle overgange 

mellem hermaphroditer og rene hanner. 

En lignende variabilitet i udvikling kan ogsaa paavises for 

ovariets vedkommende. Man finder her alle overgange mellem 

individer, i hvis kjonsstreng der kun forekommer et eneste eg 

til saadanne, hvis kjønsstreng, bortset fra dens bagerste cm., 

som aldrig indtages af ovariet, kun indeholder eg. 

Denne overordentlig store variabilitet i kjønsstrengens byg- 

ning, som ogsaa kan ytre sig paa forskjellig anden vis, og den 

hyppige forekomst af sterilitet — et forhold, hvortil man ikke 

kjender sidestykke hos noget andet hvirveldyr — kan efter vor 

mening kun forklares ved antagelsen af, at Myxine, saaledes 

som NANSEN først har udtalt, i seksuel henseende befinder 

sig i en omdannelsesperiode. 
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Det interessante spørgsmaal reiser sig da for os: hvad er 

denne omdannelses udgangspunkt, og hvorimod sti- 

ler den? 

Dette spørgsmaal har vi paa grundlag af vore undersøgelser 

troet at kunne besvare derhen, at myxinoidernes stamfædre var 

hermaphroditer, og at hermaphroditismen hos disse var effektiv. 

Vi har videre ment, at vore talrige fund af former, som fra en 

hermaphroditisk bygning af kjønsstrengen leder over til en uni- 

seksuel bygning, gjør det sandsynlig, at den hos Myxine fore- 

kommende form af hermaphroditisme betegner et overgangs- 

stadium mellem en tidligere effektiv hermaphrodi- 

tisme og en i udvikling værende digcisme. 

Det har længe været vort ønske at faa bragt paa det rene, 

hvorvidt en undersøgelse af kjønsorganets bygning hos andre 

myxinoider kunde bidrage noget til dette spørgsmaals videre ud- 

redning. Hvis nemlig vor antagelse, at Myxine befinder sig 1 

en seksuel omdannelsesperiode, er rigtig, saa ligger det jo nær 

at antage, at det samme ogsaa er tilfældet med andre myxi- 

noider, og tillige, at omdannelsen hos de forskjellige arter, og 

fremforalt hos de forskjellige slegter, kan være mere eller mindre 

fremskredet. Er dette tilfældet, maatte jo en undersøgelse af 

kjønsorganets bygning hos disse kunne give os holdepunkter i 

hænde til bedømmelsen af vor antagelses rigtighed. 

Ved professorerne Mrrsukunis og loas velvilje er vi nu 

sat istand til at undersøge nogle myxinoider fra Japans kyst, og 

jeg skal i det følgende faa lov til at meddele de vigtigste resul- 

tater af disse vore undersøgelser. 

Det materiale, som har staaet til vor raadighed, er desværre 

ikke stort, idet det ialt kun omfatter 20 eksemplarer. Af disse 

tilhører de 3 den vor Myxine meget nærstaaende art M. austra- 

lis, de 17 øvrige derimod den større myxinoid Bdellostoma 

burgeri. 

Hos de 3 eksemplarer af M. australis har vi fundet en 

bygning af kjønsstrengen, som noie stemmer overens med de 
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forhold, vi 1 typiske tilfælde finder hos vor Myxine, og jeg skal 

derfor ikke videre opholde mig ved dem. 

Af langt større interesse er forholdene hos Bdellostoma. 

Kjønsstrengen har ogsaa her samme langstrakte form og 

samme eiendommelige leie som hos Myæxine, den er ogsaa her 

kun udviklet paa høire side. 

Eiter kjønsstrengens bygning kan vi med fuld sikkerhed ud- 

tale, at af vore 17 eksemplarer 5 er at betragte som hunner, 

11 som hanner og 1 som steril. 

Ser vi først lidt nøiere paa kjønsstrengens bygning hos 

hunnerne, moder os her det fra Myæine velkjendte forhold, 

at strengen falder ı 2 dele: en distal, optil nogle cm. lang del, 

som enten er steril eller indeholder forkrøblet testisvæv, og en 

proximal langt større del, som indeholder eg af vekslende stør- 

relse og i forskjellig antal, ev. ved siden af corpora lutea. Vi 

finder med andre ord ogsaa hos Bdellostoma en rudimentær 

hermaphroditisme hos hunnerne. 

Gaar vi saa over til hannerne, finder vi hos samtlige 

disse, at kjonsstrengens distale !/,—!/, indtages af en veludvik- 

let testis, som dog aftager i høide i sin forreste del. Foran 

denne sammenhængende testismasse viser kjønsstrengen sig som 

regel lidet udviklet og indeholder 1 de fleste tilfælde kun mindre 

testislapper, som er skilt fra hinanden ved sterile partier. De 

forreste par cm. af strengen er som regel helt sterile. Ikke hos 

en eneste af hannerne er det lykkes os, selv ved mikroskopisk 

undersøgelse, 1 kjonsstrengens proximale del at paavise eg eller 

rester af degenererte saadanne. 

Vi ser saaledes, at samtlige Bdellostoma-hanner 1 vort 

materiale forholder sig som de saakaldte rene hanner 

hos Myxine. 

Tager vi nu i betragtning, at blandt vi ca. 3000 myxiner 

kun fandt 19 rene hanner, medens vi blandt 17 eksemplarer af 

Bdellostoma finder 11 rene hanner, synes det mig, som dette 

resultat, selvom vort materiale er lidet, dog giver os fuld ret til 
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at slutte, at hermaphroditismen hos Bdellostoma er langt 

mere rudimentær end hos Myæine, eller med andre ord, 

at diøcismen er mere fikseret. 

At der hos Bdellostoma ikke kan være tale om forekomsten 

af nogen proterandrisk hermaphroditisme vil fremgaa af, at vort 

mindste eksemplar (l. 36.7 cm.) var en vel udviklet hun med eg 

paa 22 mm. og 2 kuld corpora lutea 1 sit ovarium, medens vort 

sterste eksemplar (l. 49 cm.) var en han. 

Hvordan stemmer nu disse resultater med den af NANSEN 

og os hævdede anskuelse, at Myxine 1 seksuel henseende be- 

finder sig 1 en omdannelsesperiode ? 

Naar hensyn tages til det utvilsomt forhaandenværende nære 

slegtskab mellem de to slegter Myxine og Bdellostoma, saa 

maa vel den paafaldende forskjel, som, efter hvad ovenfor er an- 

fort, er tilstede mellem deres kjonsorganers bygning, sammen- 

holdt med de hos Myæine saa hyppig forekommende variationer 

i kjønsorganets bygning, utvilsomt siges 1 hei grad at sandsynlig- 

gjøre denne antagelses rigtighed. 

Og spørger vi nu videre, hvordan vore fund angaaende 

kjønsorganets bygning hos Bdellostoma forholder sig til vor 

teori, at den seksuelle omdannelse hos Myæine tenderer mod 

ren diøcisme, saa vil man let indse, at vore resultater meget vel 

kan tages til indtægt for denne teori, idet vi jo netop hos Bdello- 

stoma finder en mere rudimentær hermaphroditisme, en renere 

diøcisme end hos Myxine. 

Efter vor teori maa da forholdene hos Bdellostoma ansees for 

at repræsentere et videre udviklingsstadium af forholdene 

hos Myæine. Hertil er imidlertid at bemerke, at det jo a priori 

kunde synes lige sandsynlig, at forholdene hos Bdellostoma re- 

præsenterede en mere oprindelig, forholdene hos Myaine derimod 

en senere udviklet tilstand af kjønsorganet, og at den seksuelle 
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omdannelse hos myxinoiderne saaledes ikke stiler mod uni- 

seksualitet, men netop omvendt mod biseksualitet. 

Efter Myxines og Bdellostomas organisation forøvrig kan 

vi ikke med nogensomhelst ret udpege den ene som en mere 

primitiv form end den anden, og vi er derfor under vor bedøm- 

melse af spørgsmaalet, hvorvidt den bygning, som kjønsorganet 

viser hos den ene eller den anden af disse to slegter er at 

anse som den oprindeligste, alene henvist til en betragtning af 

dettes eget forhold. 

Vore undersøgelser af Myxines generationsorgan har nu, 

som jeg ovenfor har nævnt, vist, at dettes anlæg typisk er her- 

maphroditisk, og at der under den første periode af dets udvik- 

lingshistorie sker en parallel vækst af kjønskjertlens to forskjel- 

lige anlæg, den hanlige og den hunlige del, men at saa det ene 

af disse anlæg bliver staaende stille i udvikling, taber sin ud- 

viklingsenergi og degenererer, medens det andet udfolder sig. 

Denne udviklingshistorie, særlig det tabende organs degeneration, 

synes os, efter hvad vi forøvrig ved om organernes korrellative 

udvikling, at tale for, at den del af kjønskjertelen, som ikke 

træder 1 funktion, er et vigende organ og ikke et organ 1 ud- 

foldelse, og denne udviklingshistorie synes videre at tale for, at 

der under slegtens udvikling er opstaaet et modsætningsforhold 

mellem kjønskjertlens to dele, som tidligere ikke var tilstede. 

Hvis nemlig, modsat vor antagelse, hermaphroditismen hos 

Myæxine var under udvikling, saa maatte vi jo vente, at kjøns- 

kjertlen oprindelig viste et tydelig uniseksuelt præg, og at den 

først under sin senere udvikling fik en biseksuel karakter; saa 

er imidlertid ikke tilfældet. Efter denne antagelse vilde ogsaa 

det ene anlægs degeneration være uforklarlig. 

Men ogsaa bygningen af det hanlige kjønsorgan hos Bdello- 

stoma synes os bestemt at tale mod, at det forhold, vi her finder, 

er at betragte som oprindelig. 

Særlig kommer her det forhold 1 betragtning, at testis 1 sit 

forreste parti er afbrudt af talrige sterile partier, og at mesor- 
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chiets proximale del oftest viser en helt steril rand. Dette for- 

hold kan vanskelig forklares anderledes, end at kjønsstrengens 

proximale del tidligere indtoges af et ovarium, som nu er for- 

svundet hos Bdellostomas hanner, men som hos Myæine endnu 

som regel er tilstede 1 mere eller mindre reduceret skikkelse. 

Naar hensyn tages til de her fremholdte forhold, tror jeg, 

vor teori, at Myæine for tiden befinder sig 1 et overgangsstadium 

fra biseksualitet til uniseksualitet, maa siges at have en ganske 

overveiende sandsynlighed for sig. 

Møde torsdag den 16de mai. 

Professor dr. F. Harsirz holdt foredrag om: Bremse- 

larver under huden hos mennesket. 

Blandt leddyrene er der faa arter, som forekommer hos 

mennesket som entoparasiter og fremkalder sygelige forandringer 

eller sygelige tilstande. Vistnok har man 1 den senere tid kun- 

net paavise et betydelig antal tilfælde, hvor pentastomum-larver 

har forekommet indkapslet som smaa knuder i leveren, men 

disse synes ikke at fremkalde nogen sygelig tilstand. Langt 

hyppigere er hos os forekomsten af snyltende insektlarver. Bedst 

kjendt og praktisk vigtigst blandt disse er bremselarverne, som 

kan forekomme under huden hos mennesker og foraarsage en 

ofte langvarig betændelse. 

Forekomsten af disse bremselarver hos mennesket har længe 

været vel kjendt her i landet og omtales allerede fra slutningen 

af det 18de aarhundrede. I det 19de aarhundrede er der kom- 

met en række forskjellige publikationer herom; blandt disse maa 

særlig fremhæves distriktslæge Horcx's fra 1869, som omhand- 

ler 17 af ham selv iagttagne Ulfælde, samt statsentomolog 

Scrøyen's fra 1886. 

I de sidste aar er der indsendt en del saadanne bremse- 

larver til universitetets patologisk-anatomiske institut fra Otta, 
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Vinstra og Søndfjord. Foredragsholderen demomstrerte disse 

larver og omtalte kort de forhold, hvorunder de var fundet. 

Det fremgaar af de mange kasuistiske meddelelser om bremse- 

larvers optræden hos mennesker, at de især forekommer hos 

børn, sjelden flere samtidig hos samme barn, samt at de fore- 

tager karakteristiske vandringer under huden i løbet af uger og 

maaneder for tilslut at udtømmes spontant eller efter et lidet 

kirurgisk indgreb. Det anføres gjerne, at de fleste larver ud- 

stødes 1 høstmaanederne, men en del ogsaa udover vinteren og 

vaaren. 

Som statsentomolog ScHØYEN nærmere har paavist, er disse 

larver larver af den almindelige okse- eller kobremse, hypoderma 

bovis. Disse larver gjennnemløber hos koen 3 udviklingsstadier, 

før de udstodes. Hos mennesket naar de ikke længere end ud 

1 iste stadium eller ind i begyndelsen af 2det; de er 10—11 

mm. lange, 2—3—4 mm. tykke og ved tverfurer inddelt i 11 

segmenter; paa {ste segment sees mundhagerne, paa bagerste 2 

aandehuller og talrige smaa chitinplader. De udvoksede larver 

fra koens hud er vel dobbelt saa lange, nemlig omkring 25 mm. 

Det er endnu ikke lykkedes at frembringe et voksent insekt 

af nogen af de larver, som er fundet hos mennesket. 

Man mente tidligere at bremselarvernes forekomst i kjørenes 

hud maatte forklares derved, at de smaa larver, som udvikledes 

af de paa kjorenes hud lagte eg, borede sig ind gjennem huden 

og senere dannede abscesser her. Det synes imidlertid rime- 

ligere at antage, at dyrene ved at slikke sig faar eggene ind 1 

munden og mave-tarmkanalen, og at de nyudklækkede larver 

borer sig gjennem slimhinden, kommer ud i bmdevævet og van- 

drer gjennem dette og muskulaturen ud i huden, især paa ryggen, 

hvor de slaar sig til ro og i løbet af 7—8 maaneder naar sin 

fulde udvikling. Beviset for denne anskuelses rigtighed har 

man seet i den omstændighed, at man hos kvæget om høsten 

har paavist larver i betydelig antal i oesophagus og i det om- 
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liggende bindevæv samt 1 det intermuskulære bindevæv paa 

ryggen. 

Det synes rimelig at antage, at infektionsmaaden er den 

samme hos mennesket som hos kvæget, og at eg tilfældigvis 

føres ind i mundhulen, og at larverne fra fordøielseskanalen 

trænger ud 1 huden. Beviset herfor mangler imidlertid endnu, 

da hidtil larver paa vandring endnu ikke er fundet hos mennesket. 

Den anskuelse, at larverne skulde krybe ind gjennem huden, 

saaledes som Boas formoder har været tilfældet med den af 

ham og Wartrup fra huden af et barn nylig beskrevne larve 

al gastrophilus, maatte efter foredragsholderens mening for 

hypoderma-larvernes vedkommende ansees som uantagelig. 

Foredragsholderen omtalte til slutning forekomsten af flue- 

larver hos mennesket og refererede noiere et i Stange iagttaget 

tilfælde, hvor en tæringspatient under gjentagende anfald af 

diarrhoe kvitterede hundredevis af spyfluelarver. — 

— I tilslutning til foredraget fremviste statsentomolog SCHØYEN 

en udviklingsserie af hypoderma bovis og gav en oversigt over 

den foreliggende inden- og udenlanlandske litteratur om bremse- 

larvens forekomst under huden hos pattedyr og specielt menne- 

sket. Han fremholdt, at man i enkelte af de 1 litteraturen be- 

skrevne tilfælde ikke kunde udelukke en direkte indvandring af 

hypoderma-larverne gjennem huden. 

Dr. philos. S. Scamipt-Nretsen gav derefter en meddelelse 

om: „Et eindommeligt forhold ved fedtsubstanserne 

i pankreas*. 

Ved forarbeider til en undersøgelse over den postmortale 

lipolyse i pankreas, viste det sig, at fedtsubstanserne 1 dette 

organ (fra hund) allerede i levende live var særdeles rige paa i 

vand uopløselige surt reagerende stoffe, idet det ved alkohol- 

ætherextraktion vundne fedt ved titrering paa vanlig maade med 

phenolptalein som indikator viste sig at indeholde fra 22—34 °/o, 

i middel af 10 forskjellige prøver 29.5 "/9 fri fedtsyre beregnet 

som oljesyre. 
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Dette forhold staar i strid med, hvad der hidtil er kjendt 

om fedtsubstanserne i den dyriske organisme, idet disse angives 

at indeholde kun ganske ubetydelige mængder af frie fedtsyrer. 

Det var jo ikke paa forhaand helt udelukket, at aarsagen kunde 

være den, at der i pankreas særdeles let indtraadte lipolytiske 

processer. Til de fleste af forsøgene anvendtes hunde, der i 

flere timer havde været i chloroformnarkose og kunstigt aande- 

dræt, og under de forholde kunde kanske en fedtspaltning finde 

sted. Saa viste sig imidlertid ikke at være tilfældet. Om dyret 

havde været i narkose flere timer før eller pankreas udtoges di- 

rekte, viste sig at være uden indflydelse paa fedtets surhed. 

Dyrets fordøielsestilstand viste sig heller ikke at have nogen ud- 

præget indflydelse. Hos en hund, der havde fastet 1 72 timer, 

viste saaledes pankreas 54.3 "/9 fri syre; hos en anden, der var 

i kraftigt digestions- og resorptionsarbeide (rigeligt kjød- og fedt- 

maaltid), fandtes 31.4 ?/,. 

Det maatte derfor antages, at den fundne høie aciditet var 

normalt for fedtet i pankreas. Noget lignende viste sig forøvrigt 

ogsaa at være tilfældet med fedtsubstanserne 1 hundeleveren, 

hvilke 1 flere tilfælder havde vist sig at indeholde 15— 20 9, frie 

fedtsyrer, beregnet som oljesyre. 

Hvorvidt dette forhold havde nogen fysiologisk betydning, 

navnlig om der bestod nogen væsensforskjel mellem den form 

hvori fedtet findes i de indre organer og i de egentlige fedtvæv, 

skulde blive formaal for videre undersøgelser. Allerede nu kunde 

man fæste sig ved pankreasorganets betydning for fedtnekroser. 

Disse kunde efter G. v. BERGMANN’s undersogelser fremkaldes 

ved intraperitoneal inplantation af fremmed pankreas og ved 

intraperitoneal injektion af trypsinopløsninger. Paa den anden 

side lykkedes det ved hjælp af trypsinopløsninger i stigende 

doser at ,imunisere* mod den fedtnekrose, der opstaar ved intra- 

peritonealt indfort pankreasorgan, med andre ord mod følgerne 

af dette organs intraperitoneale autolyse. Denne ,imunisering* 
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skulde ogsaa kunne fremkaldes med kogte trypsinopløsninger, 

skulde altsaa skyldes kemiske stoffe. 

Viste disse v. BERGMaNN's forsog sig at være holdbare, 

skulde aarsagen til de ved destruktion af pankreas optrædende 

fedtnekroser ikke skyldes dette organs lipaser; men rent kemiske 

bestanddele. Det var da særdeles paafaldende, at disse kemiske 

stoffe, der indført 1 bughulen giver anledning til en pathologisk 

ophobning af fedtsyrer, under de fuldt fysiologiske forholde i 

selve pankreasorganet findes sammen med rigelige mængder i 

vand uopløselige sure fedtsubstanser, noget som formentlig maatte 

have stor interesse for spørgsmaalet om fedtets forhold i den 

interne stofveksel. (Cfr. S. Scampr-NieLsen: Sur la teneur en 

acides gras libres de la graisse du pancréas. Communication 

preliminaire. Arch. int. physiol. 1907). — 

— Foredraget fremkaldte bemerkninger af professor Har- 

Bitz og doktor N. Backer GRØNDAHL, hvoretter foredragsholderen 

fremkom med supplerende oplysninger. 

Møde torsdag den 23de mai 
i anledning af LINNÉ. 

Professor dr. H. H. Gran holdt foredrag om: Linxés be- 

tydning for botaniken. 

Efter en skildring af Linne’s liv og virksomhed fremhævede 

foredragsholderen, at LiNNÉ ved sin betydelige personlighed vir- 

kede paa sin samtid, saa at Uppsala universitet under hans ledelse 

havde sin glansperiode og botaniken hævedes i den almindelige 

opfatning fra at være en uvæsentlig del af den medicinske viden- 

skab til en videnskab af almen interesse og af stor pædagogisk 

betydning. LINNÉ var en mangesidig aand, som var virksom i 

de forskjelligste grene af den botaniske videnskab. Men hans 

største betydning for eftertiden er den, at han ved sit klare 

blik for de forskjellige formers indbyrdes slægtskab og ved sin 

genialt enkle nomenklatur skabte et skelet, paa hvilket han selv 
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og hans elever og efterfolgere 1 flere slægtled kunde bygge op 

og foie sammen hele det vældige kundskabsstof som omfattes 

af den systematiske botanik. Selve begrebet slægtskab opfatter 

vi efter Darwins tid paa en anden maade end Linné kunde 

gjøre det. Men vor tids opfatning, som med Darwin fik sit 

gjennembrud, bygger paa de af tidligere generationer samlede 

kjendsgjerninger, som uden LiwNÉ's ordnende aand havde været 

-et ubrugeligt kaos. — 

Efter selskabets beslutning afsendtes et lykonskningstelegram 

til Uppsala universitet ianledning af Linné-jubilæet. 

Møde torsdag den 4de oktober. 

Professor dr. G. GULDBERG gav folgende foreløbige med- 

delelse: Om en misdannelse af et knølhvalfoster. 

Mine damer og herrer. I juni 1907 modtog jeg fra den be- 

kjendte hvalfanger, kaptein C. A. Larsen, Sandefjord, der 1 de 

sidste aar har drevet fangst fra sin hvalfangerstation paa Syd- 

Georgien, et ca. 70 cm. langt foster af en knølhval, Me- 

gaptera boops; fostret var taget ud af en stor knølhval, fanget 

i nærheden af stationen 1 det sydlige Atlanterhav. Fosterets 

høist besynderlige udseende havde vakt fangstmændenes op- 

merksomhed, og kapteinen udtalte, at de ikke nogensinde havde 

seet noget lignende. | 

Fosterets længde i ret linje fra forreste ende til halefinnens 

indsnit i midten er 70 cm., men maalt langs ryggens buede 

konturlinje bliver længden 74 em. Kroppens største omfang paa 

det tykkeste er 64 cm., medens den største dorsoventrale dia- 

meter er 261/; cm. Halefinnen er 20 cm. bred. De lange bryst- 

lemmer er 22!/, cm. 

Hvad der mest falder 1 ginene af abnormiteter ved dette 

foster, er det sterkt forkortede og meget deformerede hode, 

medens den egentlige krop (trumcus) og hale synes normal. 

Nyt Mag. f. Naturv. XXXXVII. I. 1909. 2 
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Istedetfor det fladt konisk tilspidsede kjæveparti finder man 

hodet tvært afstumpet fortil. Der findes nemlig intet ordentlig 

overkjæveparti, idet de egentlige overkjæver mangler, medens det 

i midten liggende næseparti, repræsenteret af den i embryonal- 

livet fremtrædende ,pandeudvækst*, er bøiet opover og bagover. 

De to blæsehuller eller ydre næsebor ligger som to næsten tvær- 

stillede spalter ved pandeudvækstens basis oppe paa rygfladen. 

Som følge af den manglende overkjæve har øinene forandret 

sin plads; istedenfor at ligge til siden i orbita ovenfor og nær 

mundvinkelen, er de her situeret fortil, meget nær hinanden; 

thi orbita mangler. De hænger paa korte stilke fremover og er 

af størrelse som valnødder. 

Underkjæven er ogsaa stærkt atrophieret, ca. 6!/; cm. 

i længde, og mundvinkelen er ganske kort. Underkjævens ven- 

tralflade danner derfor en stærk konveksitet og ventralfurerne 

her synes grunde og svage. 

Til dette rudimentært udviklede kjæveparti kommer endvidere 

den totale mangel af kommunikationsaabning mellem mund- 

hulen og svælget. Mundhulen ender nemlig bagtil blindt som 

en liden indbugtning og tungen mangler ligeledes helt. 

Denne misdannelse kan derfor i det store og hele karakteri- 

seres som en hemiagnathia superior, 9: mangel af overkjæve, 

og med atrophieret underkjæve, der her dog frembringer en slags 

piagnathisma inferior. Hertil kommer atresia pharyngis eller 

imperforation af isthmus faucium. 

Fosteret vilde, hvis det var bleven fuldbaaret og født levende, 

ikke have været istand til at kunne fortsætte livet, da det umu- 

lig havde kunnet tage næring til sig. 

Saavidt mig bekjendt, er der ikke hidtil bleven observeret 

foetale misdannelser hos Cetacea; men dette kan jo have sin 

forklaring deri, at hvalfostere relativt sjelden kommer til ob- 

servation. 

Et misdannet embryo har dog muligens det lille 8 mm. 

lange embryo af Lagenorhynchus acutus været, som blandt en 
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række andre foetuser blev konserveret af dr. F. Nansen fra del- 

finstænget ved Torskoen, Manger, ved Bergen 1 1885, hvilket er 

beskrevet i vort arbeide: The development of the dolphin, Ber- 

gen, 1894. 

En undersøgelse af dette knølhvalfosters indre dele er endnu 

ikke foretaget. — 

Foredraget gav anledning til bemærkninger af professor R. 

CoLLETT. 

Professor R. CoLLETT omtalte Gjoaekspeditionens zoo- 

logiske resultater. Da denne ekspedition ikke specielt var 

udrustet paa at gjore zoologiske indsamlinger, kunde man ikke 

vente, at den skulde medbringe betydelige samlinger. Det med- 

bragte zoologiske materiale var idethele ikke af større viden- 

skabelig interesse, dog var der endel former, som universitetets 

zoologiske samling havde god brug for. Der var saaledes meget 

gode eksemplarer af endel nordamerikanske pattedyr som bæver 

(castor canadiensis), jærv (gulo borealis), oter (lutra cana- 

diensis), ræve, rensdyr (ramgifer arcticus). Af nye arter for 

den zoologiske samling kan nævnes maar (mustela americana) 

og murmeldyr (citellus pargi). Af lemæn (dicrostes sp.) var 

der gode eksemplarer; de var hvide om vinteren. — Der med- 

bragtes ogsaa en hel del fugle væsentlig almindelige cirkum- 

polare former, dog ogsaa en del af de mere interessante statio- 

nære og arktiske former. Videre en samling æg af interessante 

smaa vadere og forskjellige andre fugle. — Af sjødyr var der 

meget lidet. — Derimod en meget vakker samling insekter. — 

Desuden medbragtes adskillige subfossile mollusker samt øre- 

benet af en grønlandshval, hvis skelet stak op af en sandbanke 

høit over havet. — Endel bundprøver medbragtes ogsaa. — 

Dr. philos. KRISTINE Bonnevie fortalte om den sidste zoolog- 

kongres i Boston, 1 hvilken hun havde deltaget som Norges re- 

presentant. Efter en kort omtale af kongressens program, der 

foruden mødet i Boston ogsaa omfattede besøg ved en række 

videnskabelige institutioner og seværdigheder i Amerikas østlige 
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del, redegjordes for enkelte af de foredrag og diskussioner, som 

havde vakt mere end almindelig interesse. Det var saaledes til- 

fældet med prof. E. B. Witsons overbevisende demonstrationer 

af de eiendommelige chromosomforhold hos insekter, Conkuins, 

Linus og Moreans forsøg paa ad eksperimentel vei at bestemme 

cytoplasmaets rolle under æggets udvikling, og fremforalt Towers 

interessante undersøgelser over potetesbillen med hans paavis- 

ning af, at en forandring i omgivelsernes temperatur og fugtighed 

kan medføre paafaldende variationer 1 billens udseende; men 

ogsaa at disse variationer kun da er arvelige, naar paavirknin- 

gen er skeet under kimcellernes modningsperiode. — Den for 

Amerikas vestkyst saa karakteristiske ,, hesteskokrabbe* (Limulus 

| polyphemus) beskreves og demonstreredes. 

Professor N. WirrLE omtalte den af franske videnskabs- 

mænd fattede plan om at reise en statue over LAMARCK. 

Amanuensis R. Friptz fremviste 3 af ham i sommerens 

lob fundne for Norges flora nye karplanter; Asplenium adul- 

terinum Milde, funden ved Stat, Agrostis vulgaris Wiru. f. — 

vivipara ved Aalesund og Carex canescens L. X paradoxa 

Wirrp fra Kristiania. 

Møde torsdag den 14de november. 

Professor E. Poursson holdt foredrag: Om optiske anti- 

poder. Det er trykt i Norsk magasin for lægevidenskaben 1907. 

Professor H. H. Gran redegjorde for sine delvis sammen 

med dr. NATHANSON fra Leipzig 1 Kristianiafjorden foretagne 

undersøgelser over planktonalgernes livsbetingelser. Fore- 

draget er 1 sin helhed trykt i Naturen, h. 2. 1908. 

Møde torsdag den 12te december. 

Prosektor K. E. ScHREINER holdt foredrag: Om spermie- 

udviklingen hos myxinoiderne. Foredraget foreligger trykt 

i udvidet form i Archiv für Zellforschung Bd. I, h. 1, 1908. 
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Stud. real. Tror ScuoveN demonstrerede biologiske insekt- 

grupper bestemte for det nye zoologiske museum. 

Da bestyrelsens formand og viceformand ikke onskede at 

modtage gjenvalg, og sekretæren var ansat i udlandet, valgtes 

ny bestyrelse: Konservator dr. KRISTINE Bonnevie, formand, 

dr. philos. JoHan Kiær, viceformand, dr. philos. S. ScHMIDT- 

NIELSEN, sekretær. 
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Glacialgeologiske undersøkelser omkring 
Kristianssand. 

Av 

Daniel Danielsen. 

(Hermed Planche I—IV). 

ete med nærværende arbeide er at levere en ganske 

kortfattet oversigt over Kristianssandstraktens glacialgeologiske 

forhold samt herunder en mere indgaaende beskrivelse av enkelte 

fund og iagttagelser av nyere dato. Disse fund og iagttagelser 

er gjort dels under arbeide for ,Norges geologiske undersøkelse* 

somrene 1905 og 1906, dels paa utflugter i mine fristunder. 

Isens arbeide i det faste fjeld; skuringsmerker. 

Kristianssandstrakten hører til et grundfjeldsfelt, hvis for- 

herskende for ikke at sige eneherskende bergart er granit med 

talrike overgangstyper til gneis. Fjeldformene bærer her som 

ellers i det sydlige Norge overalt præg av bræerosionen. I store 

træk ses dette tydeligst paa fjeldplataaerne i Skraastadfjeldet 

og *Graamanden*. Men det samme træffes ogsaa uavladelig i 

smaat 1 det kuperede heilandskap, som Kristianssandstrakten 

frembyder. Paa Skraastadfjeldet findes foruten mange vanske- 

ligere tilgjængelige ogsaa de vel kjendte og ganske hyppig gjestede 

topper ,Den omvendte baat* og Oddersjaa, som er yndede 

utsigtspunkter. Den første, som har faat navn efter sin form, er 

et iøinefaldende sjømerke. Den hæver sig fra fjeldplataaet som 
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en vel utviklet langstrakt ryg ganske blottet for vegetation, mens 

der paa berget omkring vokser litt furu og birk. Formen paa 

denne ryg synes netop at skyldes bræerosionen, idet den side, 

som vender indover mot landet, er en tydelig støtside, mens 

læsiden utover mot sjøen er sterkt avfaldende. Er det saa, maa 

dog kanske bræbevægelsens retning dengang ha avveket noget 

fra den retning, hvori Ottras dalføre like ved siden av løper. 

Oddersjaa har ogsaa en lignende form, omend ikke saa utpræget, 

og det mangler 1 det hele ikke paa topper med vel utviklet støt- 

og læside i granitfeltet omkring Kristianssand. 

Egentlige skuringsmerker 1 det smaa ses derimot ikke 

oppe paa selve de flate fjeldplataaer, idet de lange tider, hvori fjeldet 

har ligget ubeskyttet, har visket ut sporene, selv i den haarde 

granit. Men hvor blot heldningen er nogenlunde sterk, saa for- 

vitringen ikke har faat virke saa kraftig, ses merkerne tydelig 

nok. Særdeles smukt ser man dem saaledes paa Skraastad- 

fjeldets bratte styrtning ned mot Ottra, mellem gaardene Sødal 

og Skraastad. Granitmassivet hæver sig her med temmelig steile 

sider til ganske respektabel høide, fra elvens nivaa til ca. 200 

m. over samme. Alle fremstaaende partier 1 fjeldsiden er her av- 

rundet, og fra elvebredden kan man under gunstige lysforhold, 

specielt med solen 1 øst—sydøst, se tydelige skuringsmerker op 

til ca. 150 m. høide. Paa elvens vestside er forholdene ganske 

anderledes, vistnok tildels paa grund av bergartens forskjellige 

karakter. Vegetationen er desuten her frodigere, saa fjeldformene 

ikke træder saa tydelig frem. 

I mindre høide over havet ses skuringsmerkerne overalt, 

hvor betingelserne for deres opbevaring har været nogenlunde 

gunstige, specielt hvor jordlag nylig er tat bort, eller hvor havet 

i forholdsvis ny tid har staat over, altsaa ute 1 skjærgaarden. 

Jeg har dog indtryk av, at ,hvalskrotfjeldene* ikke er fuldt saa 

utpræget 1 skjærgaarden her som f. eks. paa Nedeneskysten 

mellem Risør og Grimstad. At dette skulde skyldes, at isen 

under den sisste nedisning ikke naadde ut i den nuværende 
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skjærgaard, tror jeg ikke. Grunden er sandsynligvis en dobbelt. 

For det første har vel isranden paa denne del av kysten tidligere 

trukket sig tilbake fra den nuværende skjærgaard end længere 

østpaa. Et bevis herfor har vi i den omstændighet, at morænen 

langs kysten (efter den almindelige opfatning raets fortsættelse) 

østenfor Arendal løper ute i havet, gaar paa land mellem Arendal 

og Grimstad og vestenfor løper inde i landet. Mellem Lillesand 

og Kristianssand finder vi den saaledes helt oppe ved Flaksvand, 

og det er vel den samme moræne, som 1 Ottras dalføre dukker 

op igjen i Vennesla. For det andet tyder senere undersøkelser 

paa, at kyststrækningen ved Kristianssand og vestenfor to ganger 

har været hævet op til sin nuværende høide i postglacial tid, 

nemlig først i den ,boreale* tid, før tapessænkningen, og derpaa 

i recent tid. Av begge disse omstændigheter maa følge, at de 

isskurte former her blir mindre utpræget end østenfor. Den 

første omstændighet lægger nemlig skuringsmerkernes dannelses- 

tid længere tilbake, den anden gjør, at forvitringen har faat 

længere tid til sit utsletningsarbeide. 

Skuringsmerkernes retning er naturligvis i det store og hele 

lodret paa kystretningen, d. v. s. falder sammen med hoveddal- 

førernes retning. Det mangler dog ikke paa lokale avvikelser, 

som viser, at bræbevægelsen har rettet sig efter endog forholdsvis 

smaa ujevnheter i terrænget. Dette er jo bare, hvad man maa 

vente, da de friskeste og nyeste skuringsmerker hitrører fra en 

tid, da avsmeltningen var sterkt fremskredet. Det tør endog være 

tvilsomt, om traktens nedisning under sisste istid har været 

synderlig omfattende, saa at utformningen av toppene i granit- 

massivene, (paa hvilke jo tydelige skuringsmerker mangler), maa 

henlægges til den store istid. I saa fald har vi jo ogsaa for- 

klaringen paa, at „Den omvendte baat“ kan tyde paa en htt 

anden retning av bræbevægelsen end Ottras dalretning. Ved en 

mindre omfattende nedisning vil de eksisterende dalsystemer 

virke mere bestemmende paa bræbevægelsens retning, og denne 

kan da ofte bli temmelig avvikende fra hovedretningen. Et eks- 
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empel herpaa har vi i det dalføre, som under en skjæv vinkel 

med Ottras dal gjennemskjærer Skraastadfjeldet fra Glattetræ 

(ret overfor Mosby) til Gil. Paa dette lille dalføres sider kan 

man se skuringsmerkerne løpende i dalens retning; det vidner 

om, at her har ligget en bræ med et litt andet løp end hoved- 

bræen 1 Torridalen. 

Jettegryter. 

Jettegryter ses flere steder, omend kanske ikke saa hyppig 

som paa kysten østenfor. Hvordan det forholder sig ute i den 

egentlige skjærgaard ved Kristianssand, vet jeg ikke, da jeg er 

litet kjendt der. Av steder i byens nærhet, hvor flere jettegryter 

ligger i en klynge, kan nævnes gaarden Paaskebjerg. Her ligger 

ca. 6 stykker like i veikanten, antagelig et halvt snes meter 

over elven. Flere av dem er meget regelmæssige av form; men 

de er alle paa den ene nær ganske ubetydelige av størrelse. En 

middelsstor jettegryte træffes oppe paa fjeldplataaet indenfor, 

mellem Egstø og Jægersbjergvand. Denne sisste maa ifølge 

sin beliggenhet, oppe paa et temmelig flatt fjeldplataa og i en høide, 

som sandsynligvis ligger over traktens marine grænse, utvilsomt 

være av glacial oprindelse. Angaaende de mindre jettegryter 

nedenfor ved Paaskebjerg kan der vel være tvil; men det synes 

ikke urimelig at sætte dem i forbindelse med den like indenfor 

liggende moræne ved Sødal. Av mere kjendte jettegryter kan 

endelig nævnes en oppe paa toppen av Graamanden, d. v. s. 

ca. 200 m. over havet. Den kan jo heller ikke godt skylde 

andet end isbræer sin dannelse. Jettegryter i en saadan mængde 

og av saadan størrelse som i Nedenes amt (ved Lyngør og paa 

Askerøen i Dybvaag kan de være optil flere meter i diameter) 

har jeg ikke iagttat hernede. - 

Erratiske blokker. 

Vandreblokker findes i stort antal og i de forskjelligste stør- 

relser. I endnu større mængde optræder de dog vistnok litt 
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vestenfor, f. eks. omkring Mandal og Farsund. Av steder nær 

Kristianssand, hvor flytblokkene findes 1 betydelig antal, kan merkes 

Skraastadfjeldet, oppe paa dettes svake avheld sydøst for 

„Den omvendte baat*. Av mere bekjendte flytblokker kan 

nævnes ,Kjæmpestenen* paa Baneheien, tæt ved byen. En 

„rokkesten“ skal findes ensteds paa byens vestkant; men den 

har jeg aldrig set. 

De fleste og største flytblokker bestaar av traktens egne 

bergarter, altsaa granit og gneis. Men i lavlandet træffes ogsaa 

undertiden mindre blokker av mere fremmedartet utseende. 

Disse langveisfarende vandreblokker er almindeligst ute 1 skjær- 

gaarden, paa Flekkerø f. eks., og blir sjeldnere, jo længere ind- 

over man kommer. Mindre blokker av silurisk kalksten, fuld- 

proppet med fossiler, har jeg iagttaget saa langt inde som ved 

Skraastad, 1 elveleiet der. Sammesteds fandt jeg ogsaa halv- 

parten av en flintknol; men flinten er jo av de stenarter, man 

bør være litt forsigtig med paa grund av den rolle, den har 

spillet for mennesket i en tidligere kulturperiode. — I Marviken, 

ved Kuholmen og andre steder paa Lundsiden har jeg iagttat 

adskillige mindre blokkerav østlandske bergarter, f.eks. rombe- 

porfyr, larvikit og siluriske bergarter, delvis med fos- 

siler. Rombeporfyr ses heller ikke sjelden blandt gatestenene 1 

byen; ogsaa labradorporfyrit og andre av Kristianiafeltets 

eruptiver kan man træffe paa. Ved en systematisk opplukning vilde 

man vistnok paa Nedenes- og Lister og Mandals-kysten finde repræ- 

sentert saagodtsom alle ostlandske bergarttyper. Mere herom 

nedenfor ved omtalen av Kuholms- og Marviksforekomsten. 

Den avbildede siluriske flytblok har jeg faat overlatt av hr. 

veiinspektor Bonnevie. Finderen hadde fortalt denne, at han 

hadde fundet forstenede ,ekenotter“. Disse viste sig at være 

siluriske koralfossiler hvorav blokken indeholdt adskillige. 

Desuten fandtes store mængder av brachiopoder, saaledes Stro- 

phomena- og Atrypa-species. Efter fossilindholdet skulde vel 

blokken nærmest stamme fra Malmøkalken, etage 8. Den er 
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egentlig bare et stykke av en større blok, fundet mellem Kjos 

og Holskogen sydvest for byen. 

Moræner. 

Moræner træffes hyppig omkring Kristianssand, dels rent 

lokale, av forsvindende utstrækning, dels betydeligere, mere eller 

mindre skarpt markerte grusrygger. Jeg har i et tidligere ar- 

beide „Om nogle skjælforekomster ved Kristianssand* omtalt 

Sødals- og Møllevandsmorænen, som jeg dengang antok, 

var dannet ved en oscillation under avsmeltningen, efter avsæt- 

ningen av de fossilførende glaciale lerlag. Denne opfatning, som 

jeg blot fremsatte som en hypotese uten bevis, tror jeg nu, neppe 

er holdbar. Morænerne er vistnok ældre end glacialleret; men 

hvor gamle de er, lar sig for tiden neppe avgjøre. De skal her 

omtales litt utførligere. 

Sødalsmorænen hæver sig som en ganske anselig grus- 

ryg op til ca. 30 m. høide. Herved er at merke, at helt nede 

ved elven findes ler i jorden, saa grusryggen først ses, naar 

man kommer et stykke op paa siden. Ved en utbedring av 

veien deroppe er paa dennes nordostside blottet et snit i morænen, 

som viser denne bestaaende av sand og grus med delvis tem- 

melig store, runde stenblokker. Ingen skiktning ses her. Et 

andet snit viste tidligere gruskammens øverste top blottet, og 

man saa her grus uten store stenblokker, men skiktet. Skiktenes 

fald var indover fra elven, og et stykke indenfor kan man endnu 

se, at gruset overleies av skiktet ler av nogen meters mægtighet. 

Dette ler, som er yngre end gruset, naar allikevel ikke op til 

samme høide paa grund av det ganske sterke fald indover. 

Morænen er her gjennemskaaret av et litet pas, hvori en bivei 

fører opover til Sødals kalkterræng. Paa den anden side av 

passet ses ogsaa en ryg; men 1 denne er intet godt snıt. Saa- 

meget kan dog iagttas, at der er grus med store sten under 

og et haardt ler øverst. Disse to kammer, som løper i flugt 



GLACIALGEOLOGISKE UNDERSØKELSER OMKRING KR.SAND. 99 

med hinanden parallelt med elven, kunde vel betragtes som side- 

morænedannelser; men der er ting, som tyder paa, at de snarere 

er levninger av en moræneryg tvert over dalen (elveleiet. Man 

finder nemlig stenblokker 1 leret paa jorderne nærmere elven, og 

det samme gjør man paa Eg paa elvens anden side, likesom 

elveleiet er sterkt opfyldt av sten ved Sødal. Derimot findes 

blot yderst sparsomme rester av morænen fremme i dagen paa 

Eg, d. v. s. det er vanskelig at konstatere morænekarakteren; 

men meget sandsynlig er det jo, at terrassen baade her og anden- 

steds for en stor del er utarbeidet i morænemateriale. 

Ogsaa paa vestkanten av byen træffes moræner. Her spær- 

res nemlig dalen nordenfor Grim, ved gaarden Klappene, av 

en liten moræneryg. Jernbaneskjeringen gjennem denne viser, 

at ogsaa den bestaar av grus med store, runde stenblokker. 

Kamhøiden er her ca. 27 m., mens terrænget indenfor synker 

litt. Vestenfor denne grusryg har vi et parti med fast fjeld, 

indtil vi atter foran Møllevandet træffer en gruskam av lig- 

nende karakter som ved Klappene. Der er i denne og særlig i 

dens fortsættelse nedover langs Renneville samlet ikke uan- 

selige masser av grus og sten. Enkelte skiktede partier findes; 

men det meste er uskiktet. Den øverste top naar op til 28— 

29 m. høide over havet, altsaa omtrent som Sødalsmorænen. 

Blokkene 1 Møllevandsmorænen, som tildels er meterstore, findes 

i størst mængde inderst, paa den side, som vender mot vandet. 

Allerøverst gir gruset indtryk av at være vasket og sortert av 

sjøen. 

Disse to moræner, Sødals-Egs-morænen i Ottras dalføre 

og Klappene-Møllevandsmorænen i sidedalføret paa byens 

vestkant, ligger omtrent i flugt med hinanden og er sandsynligvis 

dannet samtidig, under et ophold i bræens tilbakerykning. Mindre 

morænetrin findes længere inde 1 de samme dalfører. Ottras 

dalføre, som ved Sødal er temmelig bredt, smalner like indenfor 

betydelig av. Allikevel findes ogsaa her opbevart rester av 

moræner. Saaledes paa elvens østside mellem Sødal og Skraa- 
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stad over en længere strækning. Ret overfor findes paa elvens 

anden side et snit 1 stenholdig grus av lignende sort som i 

Sødalsmorænen. Tilsvarende findes i sidedalføret betydelige mas- 

ser av morænemateriale ved Spegedalen. Jordbunden bestaar 

her av grus med store mængder av større og mindre runde 

sten. Det er meget besværlig at rydde dyrkningsjord her; men 

det ved rydningen fremkomne jordsmon skal være ganske frugt- 

bart. Terrænget er temmelig flatt, men skraaner dog fra Spege- 

dalen, hvor stenmasserne er mest iginefaldende, baade utover mot 

Dalene og Krossen og indover mot Langemyr og Strai. Ved 

Dalene avløses det stenholdige grus mere og mere av finere 

materiale, delvis med ler iblandt. Dalføret fra Spegedalen og 

utover gjennemstrommes av en bæk med tilløp fra høiderne 

paa begge sider. Bækken har hulet sig endel, men ikke meget, 

ned i terrænget. Det er en almindelig tro, at Ottra engang ı 

tiden har hat utløp gjennem dette dalføre istedenfor gjennem 

dalføret østenfor, hvor den nu løper. Denne tro savner vistnok 

ethvert grundlag, men skriver sig fra, at man har anset det 

stenede morænegrus for elvegrus, som det jo har en viss likhet 

med. Der er i virkeligheten ellers ingenting, som tyder paa, at 

Ottra har hat et andet løp end nu. 

Hvad der findes av moræner længere inde 1 Ottras dalføre, 

ligger utenfor det omraade, som her særlig skal behandles. 

Terrasser. Den marine grænse. 

Terrasser findes baade i Ottras og Topdalselvens dal- 

føre 1 forskjellig høide og forskjellig avstand fra kysten. Man 

finder her som andensteds, at terrassehøiderne tiltar indover dal- 

førerne, likesom der gjerne paa samme sted findes flere terrasse- 

trin liggende trappeformig fra elven indover mot dalsiderne. Som 

eksempel kan nævnes, at vi paa Lund først har en avsats 

umiddelbart over elven. Derpaa følger en i 8—9 m. høide, en 

i 18—20 m. høide og en i optil 25—26 m. høide. Denne sisste 
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er her den høieste. Den danner det høieste parti av Gimlemoen 

og er ved en skarpt markert bakkeskraaning avgrænset fra ni- 

vaaet 1 18—20 m. høide, hvorpaa mesteparten av moen ligger. 

Følgende tal! viser terrassehøidens tiltagen indover dalen. 

Ved Sødal ligger høieste terrasseflate 1 ca. 27 m. høide, ved 

Ytre Strai 1 ca. 32 m. ved Øvre Strai i 33—34 m., ved 

Mosby 1 ca. 37 m. og endelig i Vennesla i ca. 46 m. høide. 

Der er efter dette en nogenlunde jevn tiltagen i terrassehøiderne 

indover Ottras dalføre. Noget lignende ses, dog kanske ikke saa 

tydelig, 1 Topdalselvens dalføre. Her hæver terrassen sig ved 

Ryen til en høide av ca. 36 m.. altsaa omtrent som ved Mosby. 

Hvis nu terrasserne umiddelbart angav et steds marine 

grænse, var saken simpel nok. Men saa er det jo ikke, aller- 

mindst i de ytre deler av et dalføre. Den jevne synken av 

øverste terrassehoide utigjennem dalføret behøver ikke 1 og for 

sig at angi en synken av den marine grænse, av øverste strand- 

linjes høide. Skulde den marine grænse synke likesaa hurtig 

som terrassehøiderne, blev det en synkning av 12 m. paa vel 8 

km. eller bortimot 11/2 m. paa kilometeren, hvilket vel er tem- 

melig meget til, at det kan være rigtig. Synkningen av terrasse- 

høiderne betyder vel ikke bare en synkning av den marine grænse, 

men skyldes væsentlig beliggenheten, idet en elv ikke formaar 

at bygge op terrasser til saadan høide i de ytre som i de indre 

deler av sit akkumulationsomraade. Eller kanske rettere uttrykt: 

Da sjøen stod saa høit som til den øverste marine grænse, laa 

partier, som siden kom til at ligge indenfor elvens akkumulations- 

omraade, utenfor dette. Skal terrasseflaten derfor nogensteds 

betegne den marine grense, kan det blot være langt inde 1 dal- 

foret, paa steder, som under landets dypeste nedsænkning laa 

umiddelbart i nærheten av elvens utløp i havet. Dette er ikke 

tilfældet med Kristianssands nærmeste omegn, hvorfor terrasserne 

her ikke betegner høieste marine grænse, men andre, yngre 

strandlinjer. Først inde i Vennesla kan man anta, at terrasse- 

1 De fleste av høiderne i dette avsnit er maalt ved hjelp av Elvings speil. 
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flaterne naar op mot høieste marine grænse. At faa bestemt den 

høieste marine grænse i byens umiddelbare nærhet vil efter dette 

være forbundet med store vanskeligheter, for ikke at sige umulig. 

Det har ı hvert fald ikke hittil lykkes. Derimot tør det vel siges, 

at den marine grænse nu er tilnærmet bestemt inde i dalførerne, 

baade i Ottras og Topdalselvens dalføre. I Ottras dalføre ved 

Grovene. Indenfor Grovene station findes en vel utviklet ter- 

rasseflate, hvis høide ifølge velvillig meddelelse av hr. veiinspektor 

Bonnevie er 49,40 m. Selv om sjøen da har staat litt høiere, 

kan det neppe ha været meget over 50 m. — I Topdalselvens 

dalføre findes ved gaarden Have 1 Birkenes en vel utviklet 

terrasseflate, hvis høide ifølge maaling med Elvings speil, sammen- 

holdt med en høide paa rektangelkartet, skulde være 54—55 m. 

Denne høide stemmer jo, saa godt som man kan vente det, med 

høiden ved Grovene, naar den mere østlige beliggenhet tas 1 

betragtning. 

Den senglaciale (arktiske) marine grænse skulde saaledes 

ligge 1 vel 50 m. høide 1 dalførerne indenfor Kristianssand. Sand- 

synlig er det vel, at den ved selve byen ligger noget lavere, 

hvor meget, er det selvfølgelig umulig at sige. Resultatet er 

ikke overraskende, naar man vet, hvor hurtig den marine grænse 

synker fra det mere centrale Norge mot Kristiania og videre 

sydover langs Kristianiafjorden. 

Jeg har i mit tidligere arbeide over kristianssandske skjæl- 

forekomster nævnt en forholdsvis høitliggende terrasse ved Kjæ- 

rene. Efter nærmere betragtning av forholdene her er jeg kommet 

til det resultat, at denne terrasse ikke er av marin oprindelse. 

Der findes rigtignok en vel utarbeidet jevn flate paa dette sted. 

Men terrængforholdene kan godt forklare dennes dannelse, uten 

at sjøen behøver at ha naadd op der. Sletten er nemlig lukket 

utadtil av en tærskel over et ganske smalt pas, saa det er meget 

mulig, al der engang har ligget et litet vand, hvori bækkegrus 

og morænemateriale er blit jevnet ut til en flate. Hertil kommer, 

at høiden er for stor til, at det kan være marint terræng. Den 
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er nemlig omtrent 60 m., en høide, som ikke paa nogen maate 

kan bringes 1 overensstemmelse med høiden av den marine 

grænse ved Grovene og 1 Birkenes. 

De lavere terrassetrin skal ikke behandles paa dette sted. 

Et enkelt av dem, og vistnok det mest utprægede, skal omtales 

senere under diskussionen av den postglaciale sænkning. 

Portlandia arctica, Gray ved Kristianssand. 

Blandt fossilfund ved Kristianssand 1 de sisste aar er intet 

av den betydning og interesse som fundet av Portlandia arctica, 

Gray og endel andre fossiler, som ledsager den. Yoldialer eller 

rettere yoldia-forende lerboller kjendes nu fra etpar lokaliteter, 

som dog ligger temmelig nær hinanden 1 Ottras leie. Der skulde 

forsaavidt ikke synes at være nogen grund til at beskrive fossil- 

materialet fra disse lokaliteter hver for sig; men som det vil 

fremgaa av det følgende, er der en, omend ikke særlig væsentlig, 

saa dog ganske interessant forskjel i faunaen paa de to lokali- 

teter. Jeg gjennemgaar dem derfor hver for sig. 

a. „Ottraly“. 

Mellem gaardene Sødal og Skraastad paa Ottras østside, 

umiddelbart nedenfor villaerne ,Dalheim* og ,Ottraly*, har 

der 1 de sisste aar foregaat granitsprængning 1 industrielt oiemed. 

Granitmassivet hæver sig temmelig steilt like indenfor elve- 

bredden med en ur av nedfaldne stenblokker foran, og ı denne 

ur samt 1 fjeldstyrtningen paagaar sprængningsarbeidet. Dels 

under mineringen og dels ved almindelige stenskred har det 

hændt, at enkelte større blokker har rullet helt ut i elven. Dette 

fandt saaledes sted vaaren 1905, og da samtidig vandstanden 

i elven var usedvanlig lav, var virkningen ganske iøinefaldende. 

Stenblokken boret sig med stor kraft ned ı elvebreddens ler 

og pløide dette op foran sig og paa siderne, saa det blev lig- 

gende tort, og leret viste sig at indeholde organiske rester 
€ 

Nyt Mag. f. Naturv. XXXXVII. I. 1909. 3 
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i rikelig mængde. Det var hr. overlærer Muncn, som først 

gjorde mig opmerksom paa det passerte, idet han viste mig 

nogen skjæl og et brudstykke av en marleke, som han hadde 

plukket op paa stedet. Ved et besøk paa forekomsten fandt 

jeg en hel del baade av skjæl, planterester og marleker, og 

blandt disse sisste en, paa hvis overflate flere eksemplarer av 

Portlandia arctica var synlige. Ved kløvning viste det sig, 

at ogsaa de andre marleker var 1 besiddelse av et fossilindhold, 

og ved et nyt besøk paa forekomsten bragtes et større materiale 

tilveie. Hermed syntes forekomsten tømt for lerboller, og straks 

efter steg desuten elven saa sterkt, at al sokning paa det sted, 

hvor skredet hadde gaat, maatte indstilles. Først høsten 1906 

traf jeg til igjen at besøke stedet ved saa lav vandstand, at 

noget av leret laa tørt, og da indsamledes atter endel boller, 

som 1 mellemtiden var vasket ut. 

Imidlertid viste det sig alt 1 1905, at der fandtes marleker 

baade talrikere og lettere tilgjængelige nogen hundrede meter 

indenfor, mellem ,Ottraly^ og den ytterste Skraastad-gaard. 

Ogsaa her var det overlærer MuncH, som fandt de første boller. 

De laa her løse paa elvebredden og kunde plukkes ved lav 

vandstand. Egentlig burde kanske denne lokalitet ha været holdt 

ut fra den første. Imidlertid har jeg undlatt at gjøre dette fra 

først av, saa materialet fra begge findesteder er sammenblandet, 

og ,Ottraly“ betyder da i det følgende begge lokaliteter; men 

de fleste boller er indsamlet paa den inderste. De fandtes her 

spredt over en større strækning av elvebredden, stikkende mere 

eller mindre op av gruset og leret. Ved gjentagne besøk til 

alle aarstider har jeg ved ,Ottraly* samlet ind ialt 200—500 

stykker. Efter hvad jeg har set, maa der findes betydelige 

mængder av dem. Om man plukker noksaa snaut én gang, 

kan der godt findes flere igjen næste gang, idet det ofte blot er 

et tyndt gruslag, som dækker dem, og dette kan fjernes av 

strømninger i elven eller av isen, som om vinteren bundfryser 

paa det grunde vand og siden fører grus og smaasten med sig, 
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naar isløsningen begynder. Det er vel temmelig sandsynlig, at 

der findes mængder av marleker dypere nede 1 de løse avlei- 

ninger paa bredden eller længere ute 1 elveleiet. 

Fra de andre sten paa bredden skiller lerbollerne sig tydelig 

ut ved sin form og ikke mindre ved sin farve, som paa for- 

vitret flate er graabrun. Ofte findes der paa boller, som 

længe har ligget avdækket, ytterst en forvitret hud, som skaller 

av efter tørring. De boller eller deler av boller, som har ligget 

omgit av ler, har lerets blaagraa farve utenpaa. I det indre 

har alle bollerne lerskifers farve, sort eller graasort med 

hvit eller graa strek. De er ganske stenhaarde, saa der 

maa anvendes temmelig sterke hammerslag for at faa dem 

istykker, hvor de ikke har sprækker 1 forveien, og det har de 

meget sjelden. Dog kløves de temmelig let efter skiktningen, 

især naar der ligger et større fossil indi. 

De fleste har tilnærmet ellipsoideform eller linseform. 

De er dog ofte mere konvekse paa den ene end paa den anden 

side. Undertiden er de omtrent kuleformede, andre tider sterkt 

flattrykt, og da næsten altid saa, at den mindste akse er lodret 

paa skiktflaten. De to andre akser er som oftest like lange, 

saa at grundformen blir en omdreiningsellipsoide med omdrei- 

ningsakse lodret paa skiktflaten. Sjelden træffes former, som 

avviker meget fra ellipsoidetypen, og naar det er tilfældet, kan 

de hyppig betragtes som sammensat av ellipsoidiske elementer. 

Disse sammensatte former kan snart bestaa av to ellipsoider 

over hinanden, snart av to eller flere ved siden av hinanden. 

Overgang til den første sort har vi i boller, som rundt midten 

har en indsnøring, svarende til et skikt av bløtere substans. — 

Bollernes størrelse er høist variabel, like fra under 2 til ca. 20 cm. 

1 tvermaal, deres specifike vegt nogenlunde konstant, omkring 

2,60. 

Næsten hver eneste av det ikke ganske ringe antal mar- 

leker, jeg har slaat istykker, indeholdt organiske levninger, 

mere eller mindre bestembare. Det omtvistede spørsmaal, om 



36 DANIEL DANIELSEN. 

marlekers størrelse og form retter sig efter det indesluttede 

fossils størrelse og form, kan der for disse marlekers vedkom- 

mende ikke gis noget bestemt svar paa. Vistnok indeholder 

mange store boller bare smaa fossiler, som til og med kan ligge 

temmelig ekscentrisk; men der findes ogsaa, skjønt sjelden her 

ved ,Ottraly*, boller med temmelig avvikende form, hvor fos- 

silets form umiskjendelig har hat indflydelse. Særlig er dette 

tilfældet, hvor bollen indeholder fisk. Men vel saa hyppig har 

det vist sig, at uregelmæssigheter 1 formen ikke skyldtes 

fossilet. I adskillige marleker stikker muslingindivider ut paa 

siderne. Det kan da være gaat paa en av tre maater: 1) Enten 

har fossilet været mere motstandsdygtig end materialet 1 bollen; 

dette var tilfældet med en av de første marleker, jeg fandt, hvor 

et par Portlandia-individer dannet fremspring utenpaa. 2) Eller 

det fremstikkende er filt bort, saa flaten er ganske jevn. 

3) Eller — og det er vistnok almindeligst — der findes en for- 

dypning, hvor fossilet sitter, idet dette har været mindre mot- 

standsdygtig end bollens grundmasse. Dette sisste ses særlig 

hyppig at være tilfældet med Saxicava pholadis, som paa 

grund av sin længde vanskelig faar plads i en almindelig bolle, 

specielt naar den ligger litt ekscentrisk og har sin længderetning 

parallelt med marlekens korteste akse, hvilket meget ofte fore- 

kommer. 

Marlekenes sandsynlige dannelsesmaate skal omtales under 

avsnittet om den postglaciale sænkning. Materialet i dem er 

hærdet lersubstans; men den er saa kalkholdig, at den bruser 

sterkt for syrer. 

Fossilene er i almindelighet godt opbevart. Hvad specielt 

muslingene angaar, er skallene vel vedlikeholdt; likesaa 

epidermis, som endnu har en sterk glans og (hos Portlandia) 

brunlig-gul eller brunlig-sort farve. Blot hvor sprækker 1 bollen 

har git vandet adgang, eller hvor skallet delvis stikker ut paa 

bollens sider, er farven blit den hvitagtige, som ellers hyppigst 

ses paa skjællene i lerlag og skjælbanker. Næsten altid er begge 
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skal sammenklappet. Undertiden er det indre tomt, og skallene 

gaar da let istykker ved kløvningen, saa man blot faar en av- 

støpning 1 stenen med større eller mindre paasittende skalfrag- 

menter; men langt almindeligere er det, at det indre er fyldt 

av fast substans. Denne kan igjen være av to slags, primært 

eller sekundært avsat. I første fald finder man 1 det indre mørk 

stensubstans av samme slags som 1 bollen forresten. Hvor ind- 

holdet er sekundært avsat, bestaar det av hvit eller lysegul kalk- 

spat med stængelig-krystallinsk struktur. Jeg har det indtryk, 

at dette hyppigst er tilfældet hos Saxicava; men det kan hænde, 

indtrykket blot beror paa, at denne form næsten altid brækker 

istykker, mens Portlandia arctica oftest holder sig hel, saa 

man ikke faar se det indre. Hos et saadant istykkerbrukket 

Saæxicava-fossil kan kalkspatens struktur let studeres. Den er 

avsat lagvis paa skallets indside, og lagene bestaar av parallele 

straaler lodret paa skallet. Undertiden er paa denne maate blot 

endel av det indre utfyldt, saa at der i midten er blit staaende 

igjen et tomt rum. Hos enkelte eksemplarer har jeg iagttat 

uutfyldte rum, paa hvis vægger der fandtes isolerte radialstraalige 

bunter av fine kalkspatnaaler. 

Den sekundære avsætning av kalkspat har fundet sted, før 

bollerne fik sin endelige form. Dette ses derav, at ogsaa hos 

Saxicava- og Portlandia-individer, som stikker ut av siderne 

paa en bolle, er det indre fyldt med kalkspat. 

Den fauna, som 1 fossil tilstand findes i marlekene ved 

,Ottraly^, er ikke meget talrik, men har i andre henseender 

adskillig interesse. Idet jeg gaar over til at omtale den nær- 

mere, skal jeg blot først meddele, at endel av de fundne dyre- 

levninger har vist sig at være ubestembare. Dette er saaledes 

tilfældet med de ganske sparsomme fiskelevninger, saa om 

fiskefaunaen kan intet andet fastslaas, end at der har levet en 

saadan. Et av de først fundne og bedst opbevarte fiskefos- 

siler laa 1 en liten avlang bolle, side om side med et Salix- 

blad, hvorom mere nedenfor. Fiskelevningene var i det hele 
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meget hyppigere paa den første end paa den anden av lokali- 

teterne ved ,Ottraly*, likesom der ogsaa ı andre henseender var 

nogen forskjel. Det er imidlertid blot de boller, jeg fandt paa 

den første lokalitet høsten 1906, over hvis indhold jeg har optat 

en særskilt fortegnelse; tidligere er materialet fra begge lokali- 

teter blandet sammen, som før nævnt. Nogen større skade er 

neppe skedd herved, da forskjellen 1 fauna sikkert ikke er 

væsentlig og vistnok skyldes rent tilfældige omstændigheter. 

Fiskelevningene er dels mere fuldstændige avtryk, dels mindre 

skeletdeler, helt ned til enkelte hvirvler. Leilighetsvis findes 

slike fiskehvirvler indesluttet 1 klumper av en ubestemmelig graa- 

agtig masse, som minder mest om ekskrementhoper. Der findes 

ogsaa lignende klumper uten noget indhold, som blot tilnærmel- 

sesvis kan bestemmes. 

De bestembare dyreformer ved ,Ottraly* er alle inverte- 

brater. Af disse er 4 mollusker, nemlig: 

Portlandia arctica, GRAY. 

Saxicava pholadis, Lin. (og S. arctica, Lin. (?)). 

Størsteparten av Saxicava-fossilene er vistnok S. pholadis; 

men en del viser arctica-lignende karakterer. Laaspartiet er 

umulig at faa undersøkt. Forresten er det jo et omtvistet spørs- 

maal, om disse former virkelig kan betragtes som artsfor- 

skjellige. 

Mytilus edulis, Lin. 

Utriculus pertenuis, GoULD. 

Hertil kommer to crustacéer, nemlig: 

Hyas araneus, Lin. (troldkrabbe) og 

Balanus crenatus, BRUG. 

For at gi en nogenlunde forestilling om den rolle, hver av 

disse 6 former spiller i forekomstens fauna, skal jeg anføre 

det omtrentlige antal eksemplarer, som er fundet av dem. 

Den talrikeste er Portlandia arctica, hvorav jeg har fundet 

ca. 120 eksemplarer.  Dernæst kommer Saxicava med nogen 

og otti eksemplarer. Av begge disse fandtes yderst litet i de 
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boller, jeg samlet høsten 1906 paa den først fundne lokalitet. 

Av Hyas araneus er fundet ca. 35 exemplarer, hvorav dog 

mange daarlige og tildels noget tvilsomme. Denne form er 

fundet 1 relativt større mængde paa den første end paa den 

anden av lokaliteterne ved „Ottraly“. Av Mytilus edulis er 

der blot fundet levninger 1 3 boller, i den ene endog litt tvil- 

somme. I de to fandtes bare noget opknust skjælsmulder med 

blaa farve, som dog 1 den ene var sikkert Mytilus-smulder. 

Av Utriculus pertenuis og Balanus crenatus er blot fundet ét 

eksemplar, paa den første lokalitet. 

Om de enkelte formers optræden skal forøvrig bemærkes: 

Den form av Portlandia arctica, som findes ved „Ottraly“, 

er ikke stor. Den er yderst sjelden mere end 14—15 mm. lang. 

Et par eksemplarer, som fandtes 1 litt flattrykt tilstand i nogen 

smaa boller, maalte dog bortimot 19 mm.; men litt av denne 

for forekomsten usedvanlige størrelse skyldtes vel flattrykningen. 

Amanuensis Øyen har paa forespørsel meddelt mig, at den 

varietet, nogen indsendte eksemplarer tilhørte, nærmest syntes 

at være en mellemform mellem var. siliqua og var. portlandica. 

Undertiden findes flere eksemplarer av denne musling i samme 

bolle, eller den findes sammen med andre former, f. eks. Hyas 

araneus. Den falder ofte ut, naar man slaar bollen istykker, 

og man ser da, hvordan fordypningen efter den 1 stenen er et 

nolagüg avtryk. Avtrykket er undertiden utforet med epider- 

mis, skjønt denne oftest følger med skallet. 

Saæicava optræder i en temmelig stor form med længde 

30—40 mm., muligens mere. Den spiller, som det vil ses av, 

hvad jeg meddelte om antallet, allerede rent numerisk en bety- 

delig rolle. Kvantitativt er den endnu mere fremtrædende, da 

den er saa meget større end Portlandia. Skulde man bare 

dømme efter, hvad man ser utvendig paa bollerne, maatte man 

komme til den slutning, at den er absolut overveiende. I en 

mængde av de mindre og 1 nogen av de større boller stikker 

den nemlig frem paa siderne. Enkelte ganger træffes ogsaa to 
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eksemplarer 1 én bolle. Som tidligere nævnt er næsten uten 

undtagelse begge skal sammenklappet. Jeg husker bare ett til- 

fælde, da de laa og gapte; men heller ikke da var forbindelsen 

mellem dem løsnet. Alt dette skulde jo tyde paa, at slamav- 

sætningen har været rikelig, og at leret ikke har været utsat for 

nogen forstyrrelse, før hærdningen indtraadte. Dog findes under- 

tiden skallene knækket eller litt flattrykt, som tilfældet ogsaa 

var med de store eksemplarer av Portlandia, jeg nævnte 

ovenfor. 

Om størrelsen og formen av Mytilus edulis kan ikke stort 

siges. De skalrester, jeg har fundet, saa ut til at være av smaa 

eksemplarer. Det er jo et særsyn at finde Mytilus sammen 

med Portlandia, saa forsaavidt har disse sparsomme skjæl- 

rester ikke liten interesse. 

Gjaldt det om Saaicava, at den kvantitativt spilte en større 

rolle end numerisk, gjælder dette endnu mere om trold- 

krabben (Hyas araneus), bestemt av professor G. O. Sars. 

Denne er ikke tidligere fundet fossil i glaciale avleininger ! her 1 

landet, men er ved ,Ottraly* almindelig. De marleker, som 

indeholder den, er gjerne, omend langtira altid, av betydeligere 

størrelse end de øvrige. Saaledes indeholdt en bolle av ca. 20 cm. 

diameter (en av de omfangsrikeste, jeg har fundet) et smukt 

eksemplar av en troldkrabbe med utbredte gangføtter. Det volder 

gjerne vanskeligheter at faa spaltet bollerne saaledes, at man 

faar se stort av dyret. Som oftest faar man blot frem litt av 

rygskjoldet med den karakteristiske vortede overflate, 1 heldigste 

fald ogsaa deler av enkelte føtter. Lettest gaar spaltningen, 

naar vandet allerede i forveien har skaffet sig adgang, og der 

er opstaat sprækker, da disse gjerne følger dyrets konturer. Det 

smukkeste eksemplar, jeg har fundet, (det, som ligger til grund 

for professor Sars's bestemmelse), laa i en allerede tidligere 

spaltet marleke, som jeg kun fandt den ene halvpart av, og 

1 Derimot opføres den blandt fossiler paa den postglaciale skjælfore- 

komst ved Smedholmen ved Brevik. 
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som var forholdsvis liten. Paa dette eksemplar ses, som avbild- 

ningen viser, temmelig tydelig baade rygskjoldet og en række 

lemmer. Ogsaa buksiden faar man undertiden avtryk av. Hvad 

fotterne angaar, brækkes de ofte ved spaltningen, og man ser 

da, hvordan der paa indsiden findes avsat et tyndt lag av kalk- 

spat, undertiden næsten vandklar. Derimot har jeg aldrig fundet 

lemmene helt fyldt av kalk i det indre, slik som skallene hos 

de to muslingarter. Paa den først fundne lokalitet, hvor Hyas 

er talrikere end baade Portlandia og Saxicava, er den til gjen- 

gjæld yderst daarlig opbevart. 

Av Utriculus pertenuis er som nævnt blot fundet ett 

eksemplar. Det var ovenikjøpet litet og laa nær overflaten av 

en temmelig stor bolle, saa det var nærmest et slumpetræf, at 

jeg fandt det ved kløvningen. Det er en form, som ellers er 

saagodtsom ukjendt i vor glacialformation. 

Om Balanus crenatus er intet særlig at bemerke. 

Over antallet av boller med fiskelevninger har jeg ikke 

optat nogen nøiagtig fortegnelse. De findes baade talrikest og 

bedst opbevart paa den først fundne lokalitet. Sammenlignet 

med de fiskelevninger, man finder i marleker fra det norden- 

fjeldske Norge, er de dog allesammen daarlig opbevart, saa at 

selv en specialist paa dette omraade som professor CoLLETT har 

erklært sig ute av stand til at bestemme dem. Jeg hitsætter, 

hvad professoren uttaler om nogen av de i 1906 fundne fiske- 

fossiler: ,I Modsætning til Boller fra det Trondhjemske og fra 

Bindalen ligge her Knoglerne om hinanden i en sørgelig For- 

virring, undertiden klemte sammen i Klumper, som om de ikke 

i Ro havde faaet Lov til at lægge sig tilrette, og faaet Kalk- 

afleiringen om sig, men vare voldsomt kastede om hinanden 

eller næsten knuste, før de bleve liggende. Der er neppe en 

eneste vel bevaret Finne, eller et tydeligt Kjæveparti, som kunde 

lede En paa Spor*. En av bollerne med fiskelevninger hadde 

en litt avvikende form, idet den var smal og krumbøiet, med et 

noget. bredere triangulært endeparti. Det var en krumning-av 
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fiskens rygrad, som gjenfandtes utvendig. Nogen merker langs 

kanten antydet ogsaa fiskens rygfinne. Dette er et av de faa 

eksempler paa, at marlekene i Ottra 1 sin form gir en tydelig 

avspeiling av fossilets form.  lalt antar jeg, at der er fundet 

mellem 20 og 30 marleker med fiskelevninger ved ,Ottraly*. 

I 10—20 boller er fundet de tidligere omtalte ekskrement- 

lignende ophopninger, i bortimot et halvt snes boller ube- 

stemmelig skjælsmulder og ubestemmelige juvenile 

muslingindivider og endelig i nogen ganske faa boller helt 

ubestemmelige organiske(?) levninger eller ingenting. 

Endelig kan det nævnes, at foruten kalkspat ogsaa et andet 

mineral optræder sekundært avsat i forbindelse med fossilrestene. 

Det er svovlkis, hvorav jeg har fundet et tyndt belæg over 

ganske smaa flekker i et par boller. Den var vanskelig synlig 

uten lupe. 

Det interessanteste ved marlekene fra ,Ottraly* tør være 

deres indnold av plantefossiler. Her er den først fundne 

lokalitet ubetinget den rikeste. Men jeg foretrækker at vente 

med den nærmere omtale av plantefossilene, indtil ogsaa mar- 

lekene fra den næste forekomst, Skraastad, er beskrevet. 

b. Skraastad. 

Indtil paasketider 1906 hadde jeg endnu ikke fundet fossil- 

førende lerboller andre steder end ved ,Ottraly*. Imidlertid 

vilde det jo være høist paafaldende, om de skulde være ind- 

skrænket til et saadant litet omraade, og 1 følelsen herav fore- 

tok jeg et par ekskursioner langs elven indenfor ,Ottraly*. Den 

første gang var vandstanden meget lav, hvilket i hei grad be- 

gunstiget søkningen, og jeg fandt da paa en enkelt lokalitet ved 

Skraastad et betydelig antal marleker. Like efter paaske var 

det meningen at fortsætte søkningen længere oppe; men saa 

steg vandstanden i elven sterkt, og jeg fandt paa hele stræk- 

ningen fra Hagen (ret overfor Mosby jernbanestation) ned til 

Skraastad ikke en eneste bolle. Heller ikke siden har det, 
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selv ved lavere vandstand, lykkes mig at finde marleker andre 

steder end ved ,Ottraly* og Skraastad. En enkelt bolle fandt 

jeg rigtignok vaaren 1907 saa langt inde som ved de midterste 

Skraastad-gaarder; men det var ikke saa svært langt indenfor 

den tidligere fundne lokalitet. Indholdet af den noksaa store 

bolle var da beller ikke synderlig paafaldende. Det bestod av 

nogen sterkt maltrakterte fiskelevninger, knokkelstykker spredt 

langs en skiktflate gjennem midten av bollen. Imidlertid er der 

nogen grund til at tro, at marleker findes baade paa den anden 

side av elven og længere oppe i elveleiet. Paa gaarden Prestøen 

har jeg set indsamlede marleker; men Prestøen ligger ikke læn- 

gere inde end den ytterste Skraastad-gaard, saa deri er jo intet 

merkelig. Derimot har jeg ı Kristianssands katedralskoles mu- 

seum truffet paa 3 boller, hvorav de to ifølge etiketten er fundet 

ved Strai. Ingen av dem er spaltet, saa indholdet kjendes 

ikke; men de er av ganske samme utseende som de ved „Ottraly“. 

Er lokalitetslangivelsen rigtig, findes der mergelboller længere inde, 

end jeg nogensinde har fundet dem. Strai ligger paa elvens 

vestside og indbefatter mange gaarder; men selv de ytterste ligger 

længere inde end forekomsten ved Skraastad. Imidlertid er jo 

slike lokalitetsangivelser ofte høist upaalitelige, og Skraastad er 

ialfald den inderste lokalitet, hvorfra noget større materiale er 

fundet og undersøkt. Den tredje bolle i katedralskolens museum 

er skjænket av nuværende infanterikaptein JørGENsEN. Han fandt 

den 1 sine skoledager og tror at erindre, at det var i nærheten 

av „Ottraly“. Bollen er spaltet og indeholder et Saxicava-individ, 

som ogsaa er synlig i overflaten. 

De første marleker ved Skraastad fandt jeg ved utløpet av 

en bæk like indenfor ytterste Skraastad-gaard, og ved at lete 

langs elven baade utenfor og indenfor fandt jeg dem vel saa 

almindelig som ved ,Ottraly“. Allerede paa nogen af de først 

fundne opdagedes fremstikkende deler av Mytilus edulis, Lin. 

og jeg antok derfor først, at disse boller maatte være av langt 

yngre dato, idet jeg dengang endnu ikke hadde fundet sikre spor 
4 
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av Mytilus ved ,Ottraly*. Det viste sig imidlertid snart, at 

ogsaa Skraastad-bollerne indeholdt Portlandia arctica, GRAY, 

saa de kan ı det høieste repræsentere et litt yngre avsnit av 

samme tid som ,Ottraly“-bollerne. Bollernes utseende er forresten 

det samme, hvad form og farve angaar. Dog findes der hyp- 

pigere avvikelser fia den typiske elipsoideform her end ved 

,Ottraly*. Dette skyldes utvilsomt tildels fossilindholdet; specielt 

de boller, som indeholder Mytilus, avviker hyppig fra den typiske 

form. Jeg har dog det indtryk, at bollerne ved Skraastad ikke 

er fuldt saa slitt som de ved ,Ottraly*. De er oftere ru paa 

overflaten, som om de endnu ikke hadde faat den sisste av- 

pudsning, og en enkelt gang har jeg ı det parti, som bandt 

sammen to boller til en tvillingbolle, fundet lermateriale, som 

ikke var fuldstændig hærdet, og hvori et Portlandia-individ laa 

næsten løst, saa det kunde pirkes ut med en kniv. Ellers er 

regelen her som ved ,Ottraly*, at materialet er fuldstændig sten- 

haardt, og strukturen minder skuffende om palæozoiske sedi- 

menters struktur. Farven er paa friskt brudd fra mørkt blaagraa 

til næsten sort, ofte med glinsende glimmerskjæl paa skiktflaterne. 

En enkelt gang findes skikt med delvis grovere materiale, som 

endog kan ha karakteren av grovkornet grus. Spor av et 

svovlkisbeleg har jeg fundet her likesom ved ,Ottraly*. Om 

fossilenes opbevaringsmaate er ellers intet andet at sige end det, 

som nævnes ved hver enkelt art. Jeg kan derfor gaa over til 

en nærmere omtale av fossilene. Av disse er 3 muslinger, 2 

erustacéer og 1 eller 2 polypdyr. 

Portlandia arctica, Gray findes 1 samme form og størrelse 

som ved ,Ottraly“, dog ikke saa almindelig. I bortimot 300 

boller er ialt fundet vel 90 exemplarer. Ikke sjelden findes flere 

1 samme bolle, (i og paa en eneste bolle har jeg saaledes fundet 

spor av 7 Portlandia-individer), eller den findes sammen med 

en eller flere av de andre former, f. eks. Mytilus edulis, Lin. 

og Hyas araneus, Lin. eller med plantefossiler. 
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Saxicava pholadis, Lin. (og S. arctica, Lin. (?)) findes sjelden 

saa stor som ved ,Ottraly* og paa langt nær ikke saa almindelig. 

I enkelte boller synes den ophopet, idet man kan treeffe flere 

foptil 6—7) smaa, blot ved lupe bestembare individer, hvori hul- 

heten indenfor skallene er fyldt med hvit eller næsten farveløs, 

traadig kalkspat. lalt er ca. 30 eksemplarer fundet. Mulig eller 

sandsynlig er det dog, at flere av de smaa, ubestembare mus- 

linger, som findes 1 nogen boller, kan være av denne art. 

Mytilus edulis, Lin. er ved Skraastad almindeligere end 

Saxicava. Særlig 1 de boller, jeg først fandt, var Mytilus meget 

almindelig. Ialt er vel 40 eksemplarer fundet, ofte av noksaa 

anselig størrelse. Den findes vistnok hyppigst med begge skal 

sammen; men sjelden er den hel. Er den ikke knust, saa har 

gjerne et eller andet parti paa grund av den betydelige størrelse 

og den langstrakte form raget ut av bollen og er blit avslitt. 

Det indre er aldrig fyldt med kalkspat som hos de andre mus- 

linger, men med hærdet lersubstans. 

Flere mollusker er ikke med sikkerhet paavist. Nogen tvil- 

somme skjælrester, som er fundet, kan godt være av de tidligere 

kjendte, f. eks. Saxicava og Mytilus. 

Av krebsdyr er fundet de samme som ved „Ottralv“. 

Hyas araneus, Lin. er ved Skraastad den almindeligste av 

de større dyreformer. lalt er 120—130 eksemplarer fundet; men 

blot et faatal av disse er nogenlunde smukke. Som oftest faar 

man blot se et brudstykke av rygskjoldet eller av nogen lemmer. 

Størrelsen er 1 almindelighet ubetydelig. Dog har jeg fundet et 

eksemplar, hvis rygskjold maalte ca. 60 mm. i længde og 45 mm. 

i bredde. Det var litt bedre opbevart end almindelig og fandtes 

i et utpræget skikt i en stor bolle sammen med 2 Portlandia- 

individer. 

Balanus crenatus, BRUG. er ogsaa meget almindelig, idet 

av den ca. 60 eksemplarer er fundet. Ved ,eksemplarer* for- 

staas her større eller mindre adskilte fossilstykker. Antallet av 

boller med Balanus er ikke fuldt saa stort, da undertiden én 
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bolle kan indeholde flere adskilte fossilstykker. Ofte er de mar- 

leker, som indeholder denne crustacé, meget smaa. Ved kløvning 

faas snart længdesnit, snart (og almindeligst) tversnit av skallet. 

Bollerne med Balanus er forøvrig de vanskeligste at kløve, da 

fossilindholdet 1 dette tilfælde neppe letter kløvningen 1 nogen 

nævneværdig grad. 

Det alleralmindeligste fossil er imidlertid intet av disse skal- 

dyr, men et polypdyr, hvis kolonier findes i størsteparten av 

bollerne. I enkelte boller ved ,Ottraly* fandtes ogsaa nogen 

spor av denne form; men dens mængde var der ganske for- 

svindende, saa jeg ikke engang har omtalt den før. I bollerne 

fra Skraastad derimot findes den i store mængder. Der er mange 

boller, hvori skiktflaterne ved kløvning viser sig ganske oversaadd 

som med et netverk av traader, hvorfor jeg først antok, det var 

plantelevninger av et eller anden slag, f. eks. alger. Professor 

NATHORST, hvem jeg sendte nogen boller, meddelte mig imidlertid, 

at det var dyrelevninger og sandsynligvis hitrørte fra et polypdyr 

eller en bryozo, idet traadene var kitinagtige; men nogen noiere 

bestemmelse vilde han ikke indlate sig paa. Professor WILLE 

kom ogsaa til det resultat, at det ikke var en alge, hvorpaa 

professor Sars erklærte, at det kunde være en hydroide, hørende 

til en av de to slegter Laomedea eller Obelia. Traadene viser 

sig ved nøiere undersøkelse at være dichotomisk forgrenede rør 

med ringformige folder ved grenenes basis. Professor WILLE 

har imidlertid ogsaa fundet diehotomisk forgrenede rør uten 

struktur, og forgreningen minder her om forgreningen hos to 

alger: Ahnfeltia plicata og Furcellaria fastigiata, som begge 

findes 1 Ishavet. Da Wie imidlertid ved en noiere undersøkelse 

fandt, at disse traader bestod av et ytre rør, fyldt med ler, anser 

han det neppe rimelig, at det kunde være alger. Derimot med- 

delte Sans, at rørene kunde være av hydroideslegten Eudendrium. 

Efter dette kan man vel gaa ut fra som nogenlunde sikkert, 

at ialfald størsteparten af disse traadformige fossiler er av en 

hydroide, enten Laomedea eller en meget nærstaaende form. 
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Desuten findes spor av en anden organisme, som minder om 

enkelte alger, men sandsynligvis er Eudendrium eller en lignende 

hydroide. Efter mængden av fossiler at dømme maa der ha 

været en ganske frodig ,vegetation^ av hydroider, da bolleleret 

avsattes ved Skraastad. De marleker, som indeholder hydroide- 

polyper, indeholder ofte ogsaa muslinger eller andre høierestaaende 

skaldækte dyr, som vel har dannet det faste grundlag for hydroide- 

kolonierne. Man kunde vel ogsaa tænke sig, at Hyas kan ha 

hat hydroide-„vegetationer“ paa sit rygskjold, likesom det er en 

velkjendt sak, at den ofte 1 levende live er dækket av alger, som 

den endog selv tildels „planter“. 

Blandt de mere tvilsomme ting findes ogsaa ved Skraastad 

nogen om ekskrementer mindende klumper, som ogsaa her en- 

keltvis kan indeholde fiskehvirvler. I én saadan klump har jeg 

iagttat noget, som saa ut til at være en liten kvist av en busk. 

De vertebrate dyrelevninger stammer væsentlig fra fisk 

og bestaar mest av ryghvirvler. .De er dog endnu sparsom- 

mere tilstede end ved ,Ottraly*. Imidlertid har jeg ogsaa fundet 

levninger av høiere vertebrater, nemlig to knokkelstykker, 

som rigtignok er ubestemmelige. Det ene knokkelstykke fandtes 

i en bolle sammen med Portlandia arctica, saa der kan ikke 

godt være tvil om samtidigheten. 

Plantelevningene skal behandles sammen med plante- 

levningene fra ,Ottraly*, da de ikke altid er blit holdt skarpt 

ut fra disse. 

Plantefossilene ved „Ottraly“ og Skraastad. 

At der i disse marine lerboller findes opbevart ogsaa ter- 

restriske plantelevninger, maa siges at være en meget 

heldig omstændighet. Fundene av plantefossiler i glacialt ler er 

jo saa faatallige, at ethvert nyt fund faar ganske betydelig in- 

teresse, og naturligvis ikke mindst, naar det dreier sig om en 

saapas gammel avleining, som dette yoldiaførende bolleler utvil- 

somt maa være. Spørsmaalet om planternes historie og indvan- 
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dringsveier her i landet er jo et af de allermest omtvistede og 

allermest betydningsfulde 1 glacialgeologien, og alle bidrag til 

dets løsning tør derfor paaregne opmerksomhet. Materialet av 

plantefossiler i marlekene ved Kristianssand er desværre spar- 

somt nok, men dog rikere end vanlig !. Værre er det, at de 

fleste plantefossiler har vist sig ubestembare. De er næsten 

altid meget defekte, for en del beroende paa, at de findes i sten- 

haarde boller, som maa aapnes med hammer og meisel. Men 

de har allikevel ikke ringe interesse. 

Allerede blandt de allerførste boller, jeg fandt ved „Ottraly“, 

var der nogen med plantefossiler, hvorav to nogenlunde be- 

stembare. Det ene, som fandtes sammen med et fiskefossil, er 

omtalt for. Det blev undersøkt af professor WILLE og konser- 

vator Ove DAHL, som uttalte, at det mest lignet Salix repens L.; 

men det var ikke utelukket, at det kunde vere et meget litet 

blad av Salix lapponum L. eller S. glauca L. Det andet blad 

bestemtes av Ove Dan til at være av Salix polaris VW AHLENB. 

eller S. herbacea L. 

For at forstaa betydningen av disse bestemmelser er det 

nødvendig at kjende til utbredelsen av de nævnte 5 Salices. 

Jeg hitsætter derfor, hvad herom siges i Beyrtrts flora, ny utgave 

ved Ove Daa: 

„Salix repens L. Fugtige enge og torvmyre teml. alm. 1 

Kristiania og Hamar stifter, men især 1 de ydre kystegne i 

Kristianssands og Bergens stifter indtil Statlandet (og maaske 

nordligere); maaske 1 Størdalen (63° 28°). 

S. glauca L. Noget fugtige steder, især alm. 1 fjeldlierne, 

gjennem hele landet, dannende med den følgende art (S. lappo- 

num L.) ovenfor birkegrænsen det saakaldte vidjebelte (1 de syd- 

ligere dele indtil 1250—1400 m. o. h.); ogsaa i de sydligste 

1 I det hele har jeg paa de to forekomster fundet ca. 15 boller med 
plantelevninger. Da der undertiden findes flere fossiler i én bolle, er 

antallet av fundne plantefossiler omtrent 20. 
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laveste egne f. eks. ved Kristiania og Kristianssand, men alm. 

her først 1 subalpine egne (450—600 m. o. h.). 

S. lapponum L. Fugtige skov- og fjeldmyre samt fjeld- 

lier gjennem hele landet fra Kristianssands stift, omtrent som 

S. glauca, 1 de nordligste ligesom denne ned til havet og under- 

tiden ogsaa 1 de sydligste laveste egne. 

S. herbacea L. Meget alm. gjennem hele landet paa sol- 

aabne, golde, helst lidt fugtige steder paa fjeldene, fra ca. 600 

m. o. h. indtil grænsen for den fanerogame vegetation. Paa 

Vestlandet og i det nordlige ofte i havets niveau og paa Øst- 

landet undertiden ned ı fjelddalene til ca. 300 m. o. h. 

S. polaris WAHLENB. Paa veirhaarde, især lavbevoksede 

steder 1 vidje- og lavbeltet paa høifjeldene, ei alm. fra Har- 

dangervidden og Lom til Magerøen og Sydvaranger. Synes selv 

i de nordligste trakter at holde sig oppe paa fjeldene og ei at 

gaa ned til sjøen. Paa Vestlandet synes den næsten at mangle*. 

Hvad disse vidjearters utbredelse i de arktiske egne angaar, 

kan følgende merkes: 

Salix repens findes ikke i de egentlige arktiske egne. 

S. glauca findes paa Novaja-Zemlja, ı arktisk Sibirien 

og arktisk Nordamerika. Den mangler paa Spitsbergen, 

men er i Grønland meget almindelig. Hvor langt mot nord 

den her gaar, vet man ikke; men Warmine anfører, at den 

endog nord for polarcirkelen i. Vestgrønland kan bli 8 fot hoi og 

2 tommer tyk. Tilfjelds gaar den til 2000 fots høide. Det vil 

av dette ses, at denne plante trives endog under meget arktiske 

betingelser. 

S. lapponum findes i arktisk Sibirien. Den mangler paa 

Novaja-Zemlja og i Grønland, men er vel i Skandinavien en 

likesaa alpin form som S. glauca. 

S. herbacea findes i arktisk Sibirien(?) og 1 arktisk 

Nordamerika. Den mangler paa Novaja-Zemlja, men 

findes paa Spitsbergen og i Grønland, hvor den gaar like 

op til snegrænsen. Den maa siges at være en egte arktisk 

Nyt Mag. f. Naturv. XXXXVII. I. 1909. 4 
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plante, mere arktisk end S. glauca, men mindre end S. po- 

laris. 

S. polaris er den mest arktiske av disse vidje-arter. Rig- 

tignok mangler den i Grønland, men findes baade paa Spits- 

bergen, Novaja-Zemlja og i arktisk Sibirien. 

Det synes efter dette rimeligst at anta, at det ene blad er 

av Salix glauca (eller kanske lapponum), det andet av S. po- 

laris eller herbacea. Som nedenfor nævnt, er der 1 bollerne fra 

Torridalselven fundet næsten sikre levninger av Salix glauca 

og ganske sikre av S. polaris, saa allerrimeligst er det vel, 

at det er disse, vi har ogsaa 1 de først fundne boller. At det 

ene blad skulde være av Salix repens, er vel yderst usandsyn- 

lig, saa interessant det vilde være, om denne pil, som den dag 

idag vokser helt ned til sjøen her, allerede trivdes paa en tid, 

da Portlandia arctica levde 1 havet. 

De senere fundne plantefossiler baade fra ,Ottraly^ og 

Skraastad har direktør Jens HorwBoE ved Bergens museum vel- 

villig undersøkt med følgende resultat: 

I én bolle fandtes et bredt, nogenlunde sikkert bestembart 

blad av Salix glauca. I en anden fandtes et mere langstrakt 

blad, som kan være av S. glauca eller S. lapponum, uten at 

det var mulig sikkert at avgjøre hvilken. S. glauca er jo ialfald 

i nutiden saa uhyre variabel, at en bestemmelse selv av recente 

eksemplarer kan være vanskelig. , Hvor man bare har et spar- 

somt fossilt materiale til sin raadighet, vil bestemmelserne uund- 

gaaelig bli mere eller mindre usikre. Begge disse fossiler er 

fundet ved ,Ottraly*. Videre fandtes i én bolle et næsten sikkert 

bestembart blad av Salix polaris og i en anden bolle (fra 

Skraastad) et meget vakkert blad av samme planteart. Sand- 

synligvis var ogsaa nogen andre plantefossiler av Salia-arter; 

men at bestemme dem sikkert var der ikke tale om. Endelig 

fandtes i en bolle fra ,Ottraly* et ganske sikkert bladfragment 

av Betula nana L. (dvergbirk). Om dennes utbredelse heter 

det 1 Brvrrs flora (ved Ove Dan): 
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„I fjeldegnene alm. (men sjeldnere paa de vestlige kystfjelde); 

den stiger op omtrent til vidjegrænsen (1250—1800 m. o. h.) og 

viser sig 1 sydligere egne i regelen først, naar man kommer op 

1 de subalpine skovegne*. 

Om dens utbredelse 1 de arktiske egne kan nævnes, at den 

findes 1 arktisk Sibirien og paa Novaja-Zemlja, 1 ark- 

tisk Nordamerika, paa Spitsbergen og i Grønland, hvor 

den tiltar i mængde nordover fra 62° N. B. Den blir ifølge 

Warning 2—3 fot hoi i Vestgrønland og indtil 2 tommer tyk 

(ved Upernivik) og naar tilfjelds til 2500 fots høide. Dverg- 

birken er saaledes en av de mest utbredte busker i de arktiske 

egne, om den end ikke er saa arktisk som polarpilen, og f. eks. 

paa Spitsbergen kun trives paa nogen faa gunstige lokaliteter 

som reliktform fra den varme postglaciale tid (ifølge NATHORsT). 

Foruten fanerogame plantefossiler findes ogsaa i enkelte 

boller baade fra „Ottraly“ og Skraastad avtryk av moser. En 

av disse har overlærer E. JørGENSEN i Bergen undersøkt meget 

indgaaende og fundet, at det sandsynligvis er Hypnum (Limno- 

bium) norvegicum. Det er en egte arktisk, temmelig sjelden 

art, som i det sydlige Norge kun er fundet faa steder 1 fjeld- 

traktene. Den er vistnok ikke fundet fossil tidligere. Det av 

JØRGENSEN undersøkte avtryk fandtes i den samme bolle fra 

„Ottraly“ som Betula nana. 

Fra hvilken tid stammer marlekene ved Kristianssand? 

Efterat nu marlekenes fossile fauna og flora er beskrevet, 

melder sig spørsmaalet: Fra hvilken tid stammer saa disse 

marleker? To omstændigheter kommer da 1 betragtning, dels 

fossilenes karakter, dels det nivaa, hvori bollerne er fundet. 

Da bollernes fossile flora og fauna er utpræget arktisk, kan 

der egentlig kun bli tale om at henføre deres dannelse til en av 

to tider. De maa være interglaciale eller senglaciale. 

Kan de være interglaciale? Det er neppe tænkelig. Bollerne 
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ligger 1 et dalføre, hvor der sandsynligvis under sisste nedisning 

laa en mægtig bræ. Skulde bollerne være interglaciale, maatte 

man henføre alt, hvad der findes av moræner utenfor Skraastad, 

til en tidligere istid, og det er der vel liten eller ingen grund til. 

Hertil kommer, at de tidligere nævnte skuringsmerker paa fjeld- 

siden mellem Sødal og Skraastad synes altfor friske til at være 

ældre end sisste nedisning. Men er de fra sisste istid, maa der 

under denne ha ligget en bræ av mindst sine 200 m. mægtighet 

i dalen, og den maatte vel ha sopt med sig bolleleret, hvis dette 

var interglacialt. Der er saaledes overveiende sandsynlighet for, 

at marlekene er senglaciale. Men fra hvilket avsnit av den sen- 

glaciale tid? Det vil her falde naturlig at sammenligne med de 

senglaciale avleininger 1 Kristianiafeltet, som BrøGGER har be- 

handlet saa utførlig, og man blir da først staaende ved yoldia- 

leret. Ledefossilet i dette er det samme som ı marlekene ved 

Kristianssand, nemlig Portlandia arctica, Grav. Ved siden av 

denne har de andre former, Saxicava, Mytilus, Balanus og 

Hyas, litet at sige, idet de dels forekommer 1 mange forskjellige 

avleininger, dels synes at være rent lokalt optrædende former. 

Nu er det rigtignok saa, at Portlandia arctica har en større 

utbredelse paa Østlandet, end man tidligere trodde; men den er 

dog væsentlig indskrænket til yoldialeret, som den har git 

navn. At den her sydpaa skulde ha holdt sig saa længe som 

i Kristianiafeltet, er yderst usandsynlig, naar den sydligere be- 

liggenhet og den mindre omfattende nedisning tas 1 betragtning. 

Øyen?! har forklart Portlandia arctica’s optræden paa Øst- 

landet under ,indsjøperioden* saaledes, at denne form efter yoldia- 

lerets avsætning hadde trukket sig tilbake til Sverige, men fore- 

tok en ny indvandring, da klimatet senere blev koldere; men det 

er vel mere end tvilsomt, om den gjesterolle, den lille ishavs- 

musling dengang gav i Norge, strakte sig helt til Kristianssands- 

trakten. 

1 P. A. Øyen: „Portlandia arctica, Gray og dens optræden i vort land 

under ratiden og indsjøperioden*. 
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Mot den betragtning, at yoldialeret ved Kristianssand er av 

samme alder som yoldialeret paa Østlandet, kan reises to ind- 

vendinger. Man kan for det første indvende, at Portlandia 

arctica ved ,Ottraly* og Skraastad kan være en relikt form, 

og dette er meget mulig. De eiendommelige betingelser, hvor- 

under den levde herinde i den trange fjordarm, hvor kanske en 

isbræ laa like indenfor, kan godt tænkes at ha befordret dens 

trivsel, saa den holdt sig litt længere her end ute ı det aapne hav; 

men længe kan jo dette i hvert fald ikke ha været, saa av den 

grund kan man ikke tilkjende yoldialeret hernede nogen nævne- 

værdig mindre alder end det i Kristianiafeltet. Dette forhold 

maa antas at blive mere end opveiet ved hele landsdelens mere 

sydlige og oceaniske beliggenhet. Den anden indvending er fore- 

komsten av Mytilus edulis. Man kan sige, at da yoldialeret 

paa Østlandet mangler denne form, maa det være ældre. Ret 

beset veier dog dette litet mot det positive vidnesbyrd, vi har ı 

Portlandia arcticas forekomst. Det er vistnok paafaldende at 

træffe disse to former levende samtidig paa samme sted; men 

det er et faktum, som nok muligens kan forklares, men ikke 

bortforklares. Mytilus edulis har utvilsomt av flere grunde ind- 

vandret tidligere til sydkysten end til Kristianiafeltet, og naar 

man saa antar, at forekomsten av Portlandia arctica ved Kri- 

stianssand til en viss grad er en relikt forekomst, kan man ogsaa 

forstaa de to muslingers samtidige optræden. 

Resultatet blir da, at yoldialeret ved Kristianssand er av 

samme alder som Østlandets yoldialer. Nu deles jo dette igjen 

av BROGGER 1 et ældre og et yngre. Det vi har i lerbollerne ved 

Kristianssand, maa sikkert nok betragtes som svarende til det 

yngre. Om der hernede paa Sørlandet eksisterer noget ældre 

yoldialer, maa det ligge under havflaten, da selv det yngre bare 

ligger 1 havets nivaa eller mindre end 1 m. over samme. Der 

kan jo nemlig efter denne beliggenhet ingen tvil være om, at 

det blot er det alleryngste Portlandia-forende ler, vi finder her- 

nede, en slutning, som ogsaa bekræftes ved forekomsten av 
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Mytilus edulis i samme leravleining, og har landet hernede 

befundet sig i synkning likesom Kristianiafeltet, kan vi ikke 

vente at finde ældre yoldialer over den nuværende havflate. 

Det kan nu ogsaa være gjenstand for diskussion, om mar- 

lekene ved ,Ottraly* og ved Skraastad er like gamle. Nogen 

stor aldersforskjel kan der neppe være tale om. Dertil viser 

baade bollerne selv og deres faunistiske (og floristiske) indbold 

altfor stor likhet paa de to forekomster. Men der er allikevel 

en ganske merkelig forskjel i faunaen, som neppe kan være 

rent tilfældig eller blot skyldes lokale forhold. For det første 

har dyrelivet ved Skraastad været fyldigere, idet man her hyp- 

pigere end ved „Ottraly“ finder levninger av flere organismer i 

samme bolle. Man kan finde optil 6—7 eksemplarer av samme 

art eller dyr av 3—4 forskjellige arter 1 samme marleke, uten 

at dennes dimensioner behøver at være særlig imponerende. 

Dernæst er enkelte former ved Skraastad blit talrikere paa an- 

dres bekostning, procentvis regnet. Baade Mytilus edulis, Ba- 

lanus crenatus, og hydroiderne er saaledes blit ganske almin- 

delige, mens de saagodtsom manglet ved ,Ottraly*. Forskyv- 

ningen i fauna fremgaar tydeligst ved at beregne, hvor mange 

procent de enkelte former utgjør av den hele fauna paa begge 

forekomster. Dette er gjort i følgende tabel, hvor dog hydroi- 

derne er utelatt. Av dem lar det sig jo ikke godt gjøre at angi, 

hvor mange ,eksemplarer* der er fundet, likesom jeg heller ikke 

har holdt tal paa, hvor mange boller de er fundet i. 

„Ottraly* Skraastad 

Portlandia arctica, GRAY . . . . . . 394% 26,2 % 

Maytilus, edulis, lını 2 wann EE 12.0, 

Saxicava pholadis, Lin. (og S. arctica, 

Eee EE KO Sb 

Hyas araneus LIN. 2) src Are 36,2 , 

Balanus crenatus, BRUG. . . . . . . 04, (NS LET 

100,0 % — 100,0 9/; 
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Tabellen viser, at Portlandia arctica, som ved „Ottraly“ 

utgjorde omtrent halvdelen av alle fossiler, ved Skraastad er 

svundet ind til litt over fjerdedelen, og at Saxicava er gaat til- 

bake fra htt over !/; til vel 1/2. Paa den anden side er Hyas 

gaat frem fra ca. !/; til over 1/3, Mytilus fra under l/s9 til næ- 

sten !/; og Balanus, som saa at sige ikke fandtes ved „Ottra- 

ly“, til at utgjøre over !/; av samtlige fossiler. 

Kan der nu ses nogen lovmæssighet i denne svingning? Er 

ikke det hele rent lokale utviklinger av samme fauna, beroende 

paa mere tlfældige omstændigheter? Til en viss grad er det 

vel saa; men det er neppe den hele forklaring. Naar den bo- 

reale Mytilus edulis gaar frem paa de arktiske formers bekost- 

ning, kan man neppe undgaa heri at øine klimatologiske fak- 

torers indvirkning. Man ledes til at anta, at Skraastad-fore- 

komsten er litt yngre end ,Ottraly“-forekomsten, fra en tid, da 

klimatet var blit noget mildere, eller da Mytilus hadde faat tid 

og anledning til større spredning. 

Da de to krebsdyr indtar en særstilling og vel ogsaa har 

noget mere tilfældig i sin utbredelse, er det kanske paakrævet 

at se litt paa den procentvise sammensætning av molluskfaunaen 

alene. Tabellen faar da følgende utseende: 

JOttraly: Skraastad 

Portlandia arctica, GRAY . . . . 98,09], 56,1 0/6 

Majtilustedulis, LIN, 292%. 0 04140 25,6 , 

Saxicava pholadis, Lin. (og S. arc- 

LUGO LING ES 406, 18,30% 

Av denne tabel fremgaar, at inden molluskfaunaen har 

Portlandia ikke tapt stort av sit herredømme. Derimot ser man 

endnu tydeligere end før, hvordan Mytilus har erobret terræng 

fra Saæicava. Det kan synes litt underlig, at det netop er 

Saæicava, som tar av 1 mængde, mens Portlandia holder bedre 

stand. Saxicava trives jo 1 saagodtsom alle slags klima, mens 

Portlandia kræver iskoldt vand, og var det en klimatforbed- 
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ring, Mytilus skyldte sin fremgang, skulde man vente, at Port- 

landia allerførst bukket under. Det sande forhold tør kan- 

ske være, at der ikke har fundet nogen betydelig klimatfor- 

andring sted; men der har gaat nogen tid hen mellem de to 

avsetningers dannelse, og imens har Mytilus, som var en form 

ı indvandring paa sydkysten dengang, faat tid til at utbrede 

sig og bli almindeligere indover i fjorden ved Skraastad. Her- 

inde raadde tidligere Portlandia og Saxicava som de eneste 

molluskformer; men den sisste maatte nu finde sig i at spille 

en mere underordnet rolle. Naar Portlandia endnu en stund 

holdt sig som nr. 1, berodde det paa særlig gunstige omstæn- 

digheter: Brærandens nærhet og den avsides beliggenhet, som 

gjorde, at det saltere og mere tempererte havvand med dets 

molluskselskap ikke fik gjøre sin indflydelse i den grad gjæl- 

dende som ute mellem skjærene og i det aapne hav. Derute 

var vistnok allerede Portlandia’s rolle utspilt, mens denne mus- 

ling inde i fjorden endnu en tidlang fristet livet som et slags 

reliktform. 

Har nu ikke disse forekomster mistet mesteparten av sin 

interesse, naar man betegner Portlandia arctica ved „Ottraly“ 

og Skraastad som et slags reliktform? Det kunde synes saa, 

og rent palæontologisk se er det ganske visst saa. Det er et 

kummerfuldt billede av molluskfaunaen ved Kristianssand, mar- 

lekene gir os. Man sammenligne f. eks. med den fylde, hvori 

yoldiafaunaen optræder 1 Østlandets yoldialer! Og dog har 

marlekenes fauna 1 al sin sparsomhet sin store interesse. Relikt 

eller ikke, saa findes der en yoldiafauna ved ,Ottraly* og 

Skraastad, og de betingelser, den fordrer for at trives, maa da 

ha været tilstede, rigtignok indskrænket til et mindre og mindre 

omraade. Vi faar derfor bare se et sisste glimt av yoldiafau- 

naen, vi træffer den saa at sige paa faldrepet. Forekomstene ved 

Kristianssand gir os et billede av et tids- og klimatskifte, av den 

evig varende kamp mellem gammelt og nyt, et billede fra den 

overgangstid, da den lille ishavsmusling Portlandia arctica, 
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tvunget av en mægtig klimatforandring, maatte fortrække fra 

sydkysten og avløstes av den større boreale Mytilus edulis, 

som i den følgende tid skulde være den dominerende ı den ma- 

rine molluskfauna. Forekomstene viser os disse en stund levende 

side om side, saa de endog undertiden har sin grav inden samme 

hærdede lerklump; men de viser ogsaa, 1 hvilken retning utvik- 

lingen gaar; kursen er allerede sat for ikke at ændres nævne- 

værdig før aartusener senere. 

Nogen ord om klimatet ved marlekenes dannelse. 

Professor BRØGGER har 1 sit store arbeide „Om de sengla- 

ciale og postglaciale nivåforandringer 1 Kristianiafeltet* grundig 

drøftet spørsmaalet om klimatet ved yoldialerets avsætning, og 

han er kommet til det resultat, at ved det ældre yoldialers 

dannelse hersket et klima som 1 Det kariske hav (med 

aarlig middeltemperatur — 8—9° C.), ved det yngre yoldialers 

dannelse et klima som paa Vest-Spitsbergen (aarlig mid- 

deltemperatur — 5—7° C). Er det saa, at yoldialeret ved 

Kristianssand er av samme alder som Kristianiafeltets yngre 

voldialer, maa man paa forhaand anta, at klimatet hernede 

har været noget mildere end Vest-Spitsbergens. I det føl- 

gende skal gjøres et litet forsøk paa at bestemme, hvordan det 

herskende klima har været, paa grundlag av marlekenes mol- 

luskfauna. Jeg vil da gaa ut fra den omstændighet, at mar- 

lekene stammer fra den tid, da Portlandia arctica holdt paa 
at forsvinde, mens Mytilus edulis utbredte sig. Vi har 1 dette 

et ganske godt holdepunkt, naar vi skal anstille sammenlignin- 

ger med den marine fauna i nutiden, idet vi faar at opsøke 

Mytilus's nordgrænse og Portlandia arctica’s sydgrænse i 

Nordishavet. Folgende betragtning maa endvidere være beret- 

tiget: Da Mytilus i hin tid netop befandt sig i indvandring og 

saaledes neppe endnu hadde opnaadd den utbredelse, den ifølge 

det raadende klima kunde opnaa, mens den i nutiden forlængst 
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har naadd sin polargrænse og endog er blit trængt noget til- 

bake, bør man ikke ta som dens nordgrænse det nordligste punkt, 

hvor den overhodet findes. Omvendt for Portlandia arctica's 

vedkommende. Den var 1 hin tid en utdøende form paa vore 

bredder, var paa retur nordover og følgelig utbredt saa langt 

syd, som klimatet paa nogen maate tillot det, mens den vel for 

tiden oppe 1 polartraktene maa antas at utbrede sig sydover 

efter at være trængt endel tilbake under den varme postglaciale 

tid. Dens sydgrænse maa derfor kunne lægges længere syd, 

end den faktisk ligger. 

Nu findes Mytilus ved Novaja-Zemlja, mens den mang- 

ler ved Spitsbergen. lfølge PosseLT (,Grønlands Brachiopo- 

der og Bloddyr“) findes den almindelig ved Vestgronlands 

kyst, hvorfra han nævner en række findesteder, like fra det syd- 

ligste, Nanortalik (60° 7’ N. B.) op til Melville Bay (ca. 75° 

—/6° N. D). Den sisste forekomst synes dog at ligge noget 

isolert, idet den nærmeste, som nævnes søndenfor, er Umanak 

(70° 40’ N. B). Ogsaa fra Østgrønland kjendes Mytilus 

edulis, fra Tasıusak (65° 39’ N..B.). Man kan efter dette 

praktisk talt sige, at Mytilus ved Grønlands kyst har sin nord- 

grænse paa ca. 70° N. B. 

Portlandia arctica findes baade ved Spitsbergen og No- 

vaja-Zemlja, dog ikke vest for Matotschin Scharr. Ved 

Jan Mayen (70°—71° N. B.) mangler den. Ved Vestgrønland 

opføres den av Possett fra flere lokaliteter, hvorav de sydligste 

er Claushavn (69°5° N. B.) og Hundeøen (68° 52’ N. B.). 

Imidlertid findes den paa Grønlands vestkyst fra Kap Farvel 

til Upernivik kun fossil, derimot antagelig levende ved ky- 

stene av Nordgrønland!. Ved Østgrønland er den tat i Hekla- 

havn (70° 7° N. B.) og her levende. 

Det kan saaledes være litt tvilsomt, om Mytilus edulis og 

Portlandia arctica i nutiden findes levende sammen ved Vest- 

1 W. C. BRØGGER: „Senglaciale og postglaciale nivåforandringer*, side 60. 
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grønland. Det maatte 1 tilfælde være paa vel 70° N. B.; men 

da grænsen for begge disse molluskers vedkommende, som før 

nævnt, maa kunne forlægges litt sydover, kommer vi ned paa 

noget under 70° N. B., kanske paa 65°—70° N. B., hvor aarets 

middeltemperatur er ca. — 3—6° C. 

Dette resultat, at aarets middeltemperatur har været — 3— 

6° C., eller la os sige — 3—5°C., da yoldialeret ved Kristians- 

sand blev avsat, passer jo, saa godt som man kan vente det, 

med BrøcGGERs tidligere nævnte bestemmelse av klimatet ved 

yoldialerets avsætning 1 Kristianiafeltet. Resultatet kan prøves 

ogsaa paa anden maate. Ved Spitsbergen findes nu ikke 

Mytilus edulis længere levende, mens den har levd der i den 

varme postglaciale tid (tapestiden). Av dette skulde kunne slut- 

tes, at klimatet ved Kristianssand har været noget mildere 

end Spitsbergens nuværende. Derimot kanske litt koldere 

end Spitsbergens klima i tapestiden, da ogsaa andre og mindre 

haardføre mollusker, som Cyprina islandica, Lin. og Littorina 

littorea, Lin. indvandret til Spitsbergen. Ogsaa dette passer med 

det ovenfor fundne resultat. — Plantefossilene er desværre 

saa sparsomme, at de ikke kan gi synderlig veiledning her. 

Men saa meget kan siges, at de ikke motsiger det fundne resul- 

tat. De bekræfter det, saa vidt som man med det ringe mate- 

riale kan vente. Specielt fortjener det at bemerkes, at Betula 

nana, som ifølge Natuorst har vanskelig for at trives paa 

Spitsbergen, findes 1 marlekene ved Kristianssand. 

Det nævnte resultat, at middeltemperaturen ved Kristians- 

sand ved yoldialerets avsætning har vært — 3°—5° C., opføres 

med alt forbehold. Det kan, saavidt jeg skjønner, ikke betrag- 

tes som urimelig, selv om der nok kan reises indvendinger mot 

den fulgte fremgangsmaate. Der kan ogsaa gjøres gjældende, at 

det ikke bare er aarets middeltemperatur, det kommer an paa; 

men det er en anke, som kan rettes mot alle denslags klimat- 

bestemmelser. 
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Kan der sluttes noget av plantefossilene ved 

Kristianssand ? 

Angaaende de arktiske planters indvandring til Norge har 

i tidens løp forskjellige teorier været fremsat. BLyTrs opfatning, 

at planterne hadde indvandret fra syd, efterhvert som landet 

blev isfrit efter istiden, motsiges av flere geologiske vidnesbyrd, 

og 1 senere tid synes den mening at vinde mere og mere ut- 

bredelse, at vore arktiske planter, eller i hvert fald mange av 

disse, har levd over sisste istid, idet nedisningen ikke strakte sig 

over hele landet, men levnet isfrie strækninger av ganske bety- 

delig størrelse 1 det nordlige og vestlige Norge. Men saa har 

der atter blandt tilhængerne av denne teori været dissens om, 

hvor langt sydpaa denne isfrie kyststrækning naadde, og hvor 

stor del av vor flora der har kunnet klare sig gjennem sisste 

istid. 

Problemet er av meget stor betydning, men kan først løses 

ved, at der blir foretat langt mere omfattende undersøkelser og 

gjort langt talrikere fund end de, som hittil foreligger. Jeg vil 

dog allerede nu i forbindelse med omtalen av marlekene ved 

Kristianssand ogsaa nævne nogen ord om, hvad jeg mener, man 

kan slutte av marlekenes plantefossiler. 

Disse plantefossiler er utvilsomt nogen av de ældste, for 

ikke at sige de allerældste, kvartære plantefossiler, som er fundet 

her i landet. Deres forekomst sammen med Portlandia arctica 

beviser dette. Selv om de skulde være noget yngre end Østlan- 

dets yngre yoldialer, (hvad jeg ikke tror), stammer de ialfald fra en 

tid, da isranden i Kristianiafeltet laa helt ved sjøen, og da alt- 

saa ingen planteindvandring ad den vei kan ha fundet sted. 

En indvandring over havet fra Danmark er ogsaa litet sand- 

synlig paa et saa tidlig tidspunkt, saa meget mere som det 

dreier sig om mindst 4 plantearter. Men er begge disse mulig- 

heter forkastelige, eksisterer der bare én forklaring: Planterne 

har levd over sisste istid her i landet. Enten er de da 
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indvandret vestenfra efter sisste istids maximum, eller der har 

saa langt øst som ved Kristianssand eksistert isfrie strækninger. 

Begge disse sisste muligheter er antagelige. Selv om bræene i 

dalførerne har naadd helt ut til kystlinjen, kan der godt paa de 

mellemliggende fjeldpartier ha været levnet isfrie oaser med en 

sparsom plantevekst av moser og arktiske smaabusker. 

Det ovenfor førte ræsonnement er gyldig, saasandt marlekene 

er yngre end maximum av sisste nedisning, og jeg har før søkt 

at paavise, at det maa de vere. Plantefossilene selv gir denne 

opfatning støtte. Var nemlig marlekene fra avsmeltningstiden 

efter den store istid, kunde de ikke indeholde planterester, da 

vistnok alle er enige om, at under denne kolossale nedisning kunde 

ingen plantevekst holde stand, likesom en indvandring paa et 

saa tidlig trin av avsmeltningen var endnu utænkeligere efter 

den store end efter den sisste istid. 

Resultatet av denne diskussion skulde altsaa hli, at der her 

i landet har levd over fra interglacial tid endel arktiske planter, 

m.a.o. at der har været isfrit land under sisste nedisning. Hvor 

langt syd det isfrie land naadde, kan endnu ikke avgjøres; men 

efter fundene ved Kristianssand er det sandsynlig, at det har 

naadd helt ned til Sørlandet. 

Yngre glaciale skjælforekomster. 

Efter beskrivelsen av marlekene ved Kristianssand, hvis ind- 

hold har levert væsentlig nye bidrag til traktens glacialgeolo- 

giske historie, skal omtales 1 større korthet endel forekomster av 

samme karakter som de i mit tidligere arbeide beskrevne, altsaa 

yngre glaciale, efter min tidligere fremstillede opfatning nærmest 

fra arcatiden stammende leravsætninger. Av saadanne har jeg 

somrene 1905 og 1906 fundet flere nye, som dog ikke yder 

støtte for væsentlig nye synspunkter. 

Angaaende betegnelsen ,yngre glaciale skjælforekomster* 

skal bemerkes, at denne kun er rigtig, forsaavidt disse forekomster 

er yngre end marlekene. Jeg vil dog anvende denne betegnelse 



69 DANIEL DANIELSEN. 

av praktiske hensyn, selv om det skulde vise sig, at enkelte av 

disse ,yngre* sandsynligvis er jevngamle med eller endog litt 

ældre end marlekene. Jeg vil da først nævne litt mere om de 

tidligere kjendte forekomster og derpaa beskrive de nye. 

a. Tidligere kjendte forekomster. 

1. Forekomsten i selve Kristianssands by forbigaas, da 

den er saa tvilsom. Det kan godt hænde, skjælleret er paafyldt 

fra en strand, hvad jo en form som Mya arenaria, LIN. kunde 

tyde paa. 

2. Om forekomsten ved Kuholmen skal tilføres endel. For 

det første maa faunalisten forøkes med to arter, nemlig: 

Natica clausa, BRop., hvorav ett eksemplar er fundet, og Trophon 

truncatus, STRØM, som findes sammen med T. clathratus, Lin., 

uten at det altid er saa let at holde dem fra hverandre, især 

naar det dreier sig om slitte og defekte eksemplarer. 

For det andet maa omtales de ganske talrike og karakteristiske 

blokker, som leret i teglverket indeholder. Den del av teglleret, 

som der nu arbeides paa, indeholder ikke fossiler, hvorimot der, 

vistnok fortrinsvis 1 et enkelt nivaa, findes ikke saa faa større 

og mindre blokker. Disse har alle en litt avrundet form og gir 

allerede ved et flygtig øiekast et temmelig fremmedartet indtryk. 

Der findes saaledes ret store blokker av granitiske bergarter, 

som er ganske avvikende fra de hernede i fast fjeld forekommende. 

Gir man sig til at slaa istykker de mindre blokker, viser disse 

sig, selv om de bestaar av grundfjeldsbergarter, ikke at hore 

hjemme 1 den nærmeste omegn. Men de allerfleste stammer slet 

ikke fra grundfjeldet. En opregning av nogen av de bergarttyper, 

som er repræsentert, vil vise, hvor uensartet blokkematerialet er. 

Der er dels erupti ver, dels sedimentære bergarter. Av erup- 

tiverne kan merkes dypbergarter og dagbergarter av nord- 

markitrækken, rombeporfyrer, labrador- og augitpor- 

fyriter, andre basiske lavaer med mandelstenskarakter, 

sure brecciebergarter o.s. v. Professor BRØGGER, som god- 
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hetsfuldt har bestemt nogen til universitetet medbragte prøver, 

uttalte om flere av disse, at de med sikkerhet kunde henføres til 

Holmestrandskanten. Av sedimentære bergarter kan merkes 

silurisk skifer med fossiler, hornfels, kalkstener, kalk- 

sandstener og egte sandstener; disse sisste er igjen dels 

ældre, præsiluriske, dels yngre, devoniske. Videre en 

sparagmitagtig bergart, forskjellige kvartsiter, høifjelds- 

kvarts o. s. v. 

En stor del av blokkene er saaledes tilført langveisfra, fra 

Kristianiafeltet, dels fra de ytre, dels fra de indre deler av dette, 

ja helt oppe fra det centrale Norge findes flytblokker. Spør man 

om maaten, hvorpaa disse er kommet sydpaa, maa vel svaret 

her bli: Ad sjøveien, med isfjeld eller drivis. Størsteparten 

av de mindre blokker er isskurt, saa der endog kan ha dannet 

sig temmelig skarpe kanter paa dem. Det er altsaa moræne- 

materiale, blokker, som først har været transportert over land 

av isbræer og derpaa sydover til Kristianssandstrakten ad sjø- 

veien. At der netop findes slike mængder av flytblokker ı et 

glacialt ler, er naturlig. Isranden langs Kristianiafjordens ytre 

deler og videre nedover hadde vel paa denne tid trukket sig et 

stykke tilbake fra sjøen, saa der blev uhindret passage for de 

fra Kristianiafjordens indre deler kommende isfjeld. 

3. Forekomsten ved ,Roligheden* er ikke længere til- 

gjængelig, da lermaterialet fra brøndgravningen er spredt utover 

marken. Efter gjennemsyn av det opbevarte skjælmateriale 

vil jeg imidlertid utelate to molluskformer, som er litt tvilsomme. 

Den ene er Lunatia gronlandica, Buck, som kan ha været 

Natica clausa, Brop.; denne sisste er nemlig fundet paa flere 

forekomster. Den anden er Lacuna divaricata, FABR., som 

jeg ikke har fundet spor av paa nogen av de andre forekomster, 

og som jeg derfor er nærmest tilbøielig til at tro, ikke fandtes ved 

„Roligheden“ heller. Eksemplaret var litet og ogsaa noget defekt; 

det kan ha været et meget ungt eksemplar av Buccinum undatum, 

Lin., som jeg fandt i flere sikre eksemplarer paa samme forekomst. 
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4. Marviksforekomsten skal behandles litt utforligere. 

Som tidligere forklart, danner leret her to utprægede nivaaer, et 

lavere med sandblandet, sterkt stenet ler, hvori skjæl av lig- 

nende præg som ved Kuholmen, og et høiere med graat, hærdet 

ler, hvori avtryk av mollusker, væsentlig av Astarte elliptica, 

Brown. Foruten de tidligere nævnte er her senere fundet et 

avtryk av Axinus flexuosus, Mont., som jo ogsaa kjendes fra 

Kuholmen. Det kan merkes, at avtrykkene tilsynelatende kun 

findes 1 et enkelt parti av det hærdede ler. Ogsaa nogen utyde- 

lige bladavtryk er iagttat; men det har ikke lykkes at be- 

stemme eller opbevare noget av dem. Om skjællene i det lavere 

nivaa kan merkes, at hvad jeg tidligere har opført som Trophon 

clathratus, Lin., likesaa gjerne kan ha været T. truncatus, 

Strøm, da blot defekte eksemplarer er fundet. 

Det hærdede ler er det reneste, men dog adskillig opblandet 

med skarpkantet grus av kvarts og feldspat samt enkelte litt 

større sten, særlig av granit, som delvis er avrundet paa kan- 

tene uten dog at ha karakteren av rullesten. Endelig ligger der 

i bakkeskraaningen, sandsynligvis stammende fra leret, uten at 

dette dog kan siges med sikkerhet, talrike smaa blokker av lig- 

nende uensartet og fremmedartet beskaffenhet som 1 Kuholms- 

leret, ofte veritable skursten. Ogsaa her stammer mange, for 

ikke at sige de fleste, av blokkene fra Kristianiafeltet. Blandt 

disse kan merkes siluriske bergarter, skifer og kalk- 

sten med koral- og brachiopodfossiler, sandsten og 

rombeporfyr; kvartsiter er ogsaa her almindelige. 

5. Paaskebjerg. Om forekomsten her kan bemerkes, at 

Mytilus edulis, Lin. sikkert findes i det glaciale ler. Om den 

ogsaa findes i det postglaciale, skal lates usagt. Ingen nye 

fossiler er fundet. Dog finder jeg ved en revision av skjæl- 

materialet, at hvad jeg før har opført som Pecten varius, Lin. 

er P. opercularis, Lin. Det postglaciale ler er nu næsten spor- 

løst væk, mens det glaciale endnu kan iagttas, idet det stikker 

frem med et fossilførende skikt helt nede ved elven. Det skjæl- 
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førende nivaa kan ogsaa følges et stykke opover mot Sødal, 

med de samme former liggende utvasket paa elvebredden. 

6. ,Dalheim* og ,Ottraly*. Heller ikke her er noget 

nyt at merke. Om det yngre glaciale lers forhold til det ældre 

(yoldialeret) og det postglaciale ler, som begge to findes 1 elven 

like ved, kan intet siges med sikkerhet, da omstændigheterne 

ikke tillater nogen nærmere undersøkelse. 

7. Kolsdalen. Om denne forekomst er intet andet nyt 

at sige, end at høiden tidligere av mig er for lavt sat. Ifølge 

en (forøvrig ikke meget noiagtig) maalıng med wredespeil er 

lerterrassens høide ca. 16 m., skjællenes og hvalbenenes altsaa 

ca. 14 m. Fiter denne rettelse i høideangivelsen kommer Kols- 

dalsforekomsten til at ligge merkbart høiere end Kuholmsfore- 

komsten. 

b. Forekomster, fundet å 1905 og 1906. 

8. Sødal. Paa en av de ytre Sødalsgaarder var der ved 

mit besøk 1 1905 nylig foretat en brøndgravning. Man hadde 

efter sigende gravet 15 fot i ler, derpaa én fot i sand, hvorpaa 

man kom til fjeldet. Ingen skjæl var fundet. Paa en av de 

indre Sødalsgaarder skal engang i tiden være fundet skjæl; men 

intet av skjælleret kunde nu paavises. Imidlertid lykkedes det 

mig ost for gaarden, inde i bunden av en liten tverdal, i et 

næsten tørt bækkeleie, at finde skjælførende ler av ubestemme- 

lig mægtighet, noget urent og opblandet med smaasten. Skjæl- 

restene var talrike, men skjøre og smuldrende, og faunaen meget 

fattig. Den forherskende form var 

Mytilus edulis, Lin. 

Dog fandtes ogsaa Macoma calcaria, CHEMN. temmelig almin- 

delig. Saavidt man av det ringe artsantal kan se, er faunaen 

den samme som paa de tidligere nævnte forekomster. Høiden 

over havet er neppe mere end et par meter. 

9. En forekomst, som ligger noget høiere, nemlig ca. 8 m. 

o. h., altsaa omtrent i samme høide som Kuholmen, fandt jeg 

paa en anden kant av Lundsiden. Jeg begyndte bak Oddernes 
Nyt Mag. f. Naturv. XXXXVI. I. 1909. 5 
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kirke at følge Jægersbjergbækken opover Prestedalen mot Jæ- 

gersbjerg mølle. Hele veien fandtes fint blaaler under gruset i 

beekkeleiet. Skjæl fandtes dog ikke før helt oppe under Jægers- 

bjerg, like nedenfor den bro, som fra Gimlemoen fører over til 

møllen. Her bemerkedes flere steder i bækken utskylte musling- 

skal, og 1 bækkeleiets sider saas skjæl i større mængde. 

Ved utplukning fandtes følgende former: 

Mytilus edulis, Lin., i stor mængde, smuldrende. 

Astarte elliptica, Brown, ı mængde, stor, vel vedlikeholdt, 

dog undertiden ogsaa bare med epidermis 1 behold. 

Macoma calcaria, CHEMN., almindelig, liten. 

Mya truncata, Lin., sparsom og liten. 

Saæicava pholadis, Lin. og S. arctica, Lin., almindelig, 

middelsstor. 

Buccinum undatum, Lin., temmelig sparsom. 

Desuten Balanus crenatus, BRUG., sparsom. 

Faunaen er saaledes ikke synderlig forskjellig fra Kuhol- 

mens. Dog kan det bemerkes, at Mya og Balamus er spar- 

sommere. At faunaen er fattigere, kommer vistnok av, at den 

er ufuldstændig kjendt, muligens ogsaa av beliggenheten. 

10. Naar man følger Lillesandsveien forbi Oddernes kirke, 

men saa svinger av tilhøire forbi Øvre Kongsgaard, kommer 

man efter nogen minutters gang til Vige, et litet strandsted ved 

Topdalsfjorden. Jeg besøkte stedet sommeren 1905 for muligens 

at finde skjæl der. Paa forespørsel oplystes, at man ikke kjendte 

til skjælfund. Imidlertid traf jeg i bakken paa sydsiden av veien 

paa et hærdet ler, som mindet om det i Marviken, og ved litt 

søkning fandt jeg da ogsaa her spor av fossiler, rigtignok meget 

sparsomme. Det var ogsaa her blot og bart avtryk av bløt- 

dyrs skal. Blot ett av disse avtryk var sikkert bestembart. 

Det var 
Astarte elliptica, BRown. 

Mere tvilsomme avtryk bestemtes som 

Macoma calcaria, CHEMN. 

og Balanus sp. 
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Forekomsten viser sig, saa sparsom faunaen end er, utvilsomt at 

tilhøre samme række av leravleininger som de tidligere nævnte 

forekomster. Høiden over havet er ubekjendt, men vistnok endel 

større end Kuholmens. 

11. Mens faunaen paa de forekomster, som ligger i nogen 

høide over havet, gjerne er temmelig ublandet arktisk eller boreo- 

arktisk, er dette langtfra tilfældet paa forekomster i havets nivaa 

eller umiddelbart over samme. Av saadanne forekomster med 

blandet fauna er tidligere beskrevet den ved Paaskebjerg, 

hvor dog sammenblandingen endda ikke var saa sterk. Paa 

den forekomst, som nu skal omtales, er derimot de to faunaer 

fuldstændig sammenblandet; men man kan dog med stor sikker- 

het henføre de fleste former til den ene eller den anden av to 

avsætninger, en glacial og en postglacial. Forekomsten er be- 

liggende ved Eidet, ı den kanal, som sætter Gilsvandet 1 for- 

bindelse med Topdalsfjorden, altsaa 1 og like under havets 

nivaa. Før mit besøk i 1905 var der ved gravning i kanalen 

rotet op masser av skjæl, som fra veien tiltrak sig min opmerk- 

somhet. De fleste var av glacial, men en betragtelig del ogsaa 

av postglacial oprindelse, og enkelte var utvilsomt recente. Av 

de glaciale var Saxicava-artene og Mya truncata, Lin. over- 

veiende. Yderst almindelig fandtes Saxicava 1 var. uddeval-. 

lensis med overmaade tykt skal. Mya var derimot ikke meget 

tykskallet, var desuten liten og oftest av den lange eller middels- 

lange, sjelden av den korte form. Videre fandtes av glaciale 

former Astarta elliptica, Brown i mængde og i kjæmpemæs- 

sige eksemplarer; et enkelt skal maalte gode 41 mm. i længde. 

Sjeldnere var Pecten islandicus, Mitt. Av de postglaciale 

former var de almindeligste Ostrea edulis, Lin., Vola maxima, 

Lin. og Lucina borealis, Lin.; almindelig var ogsaa Turritella 

terebra, Lin. I følgende faunaliste har jeg opført alle de fundne 

former, samt efter bedste skjøn sortert dem, eftersom de maa 

henføres til den glaciale (g.), postglaciale (p.) eller recente (r.) 

fauna. 
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Ostrea edulis, Lin., (p.) store eksemplarer, ret almindelig. 

Pecten islandicus, Mi... (g.), ret almindelig, optil gode 

90 mm. hoi. | 

Vola maxima, Lin. (p.), stor, ret almindelig. 

Mytilus edulis, Lin. (g. (?), p. (?) og r.), ret almindelig. 

Lævicardium norvegicum, SPENGL. (p.), sjelden. 

Astarte compressa, Mont. (g.), sparsom. 

A. elliptica, Brown (g.), i mængde, meget stor. 

Timoclea ovata, Penn. (p.), almindelig. 

Tapes pullastra, Monn. (p.), sjelden. 

Lucina borealis, Lin. (p.), almindelig. 

Macoma calcaria, CHEMN. (g.), sparsom. 

Corbula gibba, Orivi (p.) sjelden. 

Mya truncata, Lin. (g.), i stor mængde, temmelig liten. 

Saxicava pholadis, Lin. og S. arctica, Lin. (g.), 1 stor 

mængde og ret betydelig størrelse. 

Lepeta ceca, Mürr. (g.), sjelden. 

Margarita gronlandica, CHEMN. (g.), likesaa. 

M. cinerea, Cour. (g.), likesaa. 

Gibbula cineraria, Lin. (p.), likesaa. 

Littorina littorea, Lin. (p, (?) og r.), likesaa. 

Turritella terebra, Lin. (p.), ret almindelig. 

Nassa reticulata, Lin. (p.), sjelden. 

Desuten fandtes Balanus porcatus, pa Costa (?) (g.), sjelden, 

samt litt av en hummerklo (?). 

Forekomsten er at sidestille med den ved Paaskebjerg 

samt for den postglaciale dels vedkommende med den ved ,Ot- 

traly* (se senere). 

Naar endel former er kaldt recente, er hertil at bemerke, 

at der indtil for ganske nylig levde marine mollusker i kanalen; 

men nu er denne spærret ved en selvregulerende dæmning, som 

lukkes, naar vandstanden blir høiere i sjøen end inde i vandet. 

12. Tilsisst skal av yngre glaciale skjælforekomster, fundet 

i 1905, omtales en paa Topdalsfjordens østside ved gaarden 
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Drange i Randøsund. Naar man reiser med dampskibet ind 

til stoppestedet Drangestrand, passerer man to ganger gjennem 

ganske trange og grunde sund. I det inderste av disse, sundet 

mellem begge Drangsvandene, er der nylig mudret op, og mæng- 

der av skjæl er derved kommet tilsyne. Jeg har ikke hat an- 

ledning til at komme iland og undersøke skjællene nøiere, men 

nærer ingen tvil om, at faunaen, ialfald delvis, er glacial. Fra 

dampskibet har jeg ikke kunnet skjelne andre former end Saxicava 

pholadis og Astarte elliptica; men de store former av disse 

er saapas karakteristiske for de yngre glaciale skjælforekomster, 

at der neppe er nogen tvil. Fra Drangestrand gaar en vei op 

til gaarden Drange, og ved siden av denne vei er der gravet 

ut og murt op en rende, hvorigjennem vandet fra et tjern i 

Dranges jorder er tappet ut. Baade i renden og endnu mere 1 

grøften fra tjernet bort til renden findes en mængde skjæl. 

De ligger tilsynelatende bare i et enkelt skikt av leret og minder 

adskillig om faunaen ved Kuholmen. Der er dog den forskjel, 

at iMya truncata, Lin. og Balanus er meget sjeldnere ved 

Drange, mens andre former, f. eks. Axinus flexuosus, Monn. 

er almindeligere. Ved et par besøk paa forekomsten fandt jeg 

følgende former: 

Mytilus edulis, Lin., i stor mængde, sjelden hel. 

Tridonta borealis, CHEMN., sjelden. 

Astarte compressa, Mont., almindelig. 

A. elliptica, Brown, 1 mængde. 

Axinus flexuosus, Monrt., ret almindelig. 

Macoma calcaria, CHEMN., almindelig, noksaa liten. 

Mya truncata, Lin., sjelden og liten. 

Saxicava pholadis, Lin. og S. arctica, Lin., i mængde. 

Boreochiton sp., sjelden. | 

Lepeta ceca, Möuu., likesaa. 

Puncturella noachina, Lin., temmelig sparsom. 

Margarita gronlandica, Cuemn., sjelden. 

Natica clausa, BRoD., sparsom. 
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Littorina sp., sjelden. 

Trophon truncatus,, STRøM, sparsom. 

Buccinum undatum, Lin., likesaa. 

Desuten Balanus crenatus, BRUG., sparsom. 

Forekomstens høide over havet kjendes ikke nøiagtig. Dog 

er den sikkert større end Kuholmens, antagelig ca. 13 m. 

De følgende forekomster er undersøkt i 1906. 

13. Paa Odderoens nordside, like utenfor Gravene, har 

man ved gravningen av en brønd med tilhørende vandpost tat op 

endel fossilførende ler, som jeg paa stedet har underkastet en 

ganske overfladisk undersøkelse. Forekomsten ligger i en liten 

dalsænkning nordvest for og tæt under den høide, hvorpaa laza- 

rettet ligger, ganske nær sjøen, ı en hoide av 6—8 m. I det op- 

rotede ler fandt jeg dels løse skal, dels hærdet lermateriale 

med avtryk av muslinger o.a. eller fastcementerte skal- 

fragmenter av Balanus crenatus, BruG. I enkelte av disse 

hærdede lerklumper fandtes utvilsomme fiskelevninger, nemlig 

dels ryghvirvler, dels andre skeletdeler. Skjønt det er 

umulig at bestemme arten, har disse fiskelevninger dog sin in- 

teresse, idet de er de eneste, som hittil er fundet 1 traktens 

syngre* glaciale lerlag. Baade 1 forekomsten av fiskefossiler og i 

den hærdningsproces, som leret delvis har været underkastet, er 

der likhet tilstede med marlekforekomstene ved ,Ottraly* og 

Skraastad. Forøvrig bestod faunaen av følgende former: 

Mytilus edulis, Lin., den hyppigst forekommende musling. 

De mindre eksemplarer var ofte hele, de større altid knust; men 

dette skyldtes sikkert blot gravningen, da de ellers var litet med- 

tat. Ikke sjelden fandtes avtryk av muslingens indre i sand- 

blandet ler, undertiden med vedhængende skalfragmenter. Disse 

„stenkjerner“ var ganske haarde og gav en meget naturtro av- 

støpning av dyret. 

Modiolaria nigra, Gray, et litet, fuldstændig eksemplar. 

Kjendes ogsaa fra Marviken. 
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Macoma calcaria, CHEMN., liten, ret almindelig. Ogsaa av 

den fandtes hærdede avstøpninger. 

Mya truncata, Lin., ett sikkert eksemplar med begge skal, 

meget litet. 

Saæicava pholadis, Lin., temmelig liten, almindelig. Av- 

støpninger av det indre i hærdet materiale ikke sjeldne. 

Den hyppigste dyreform var imidlertid ingen mollusk, men 

Balanus crenatus, Brus., som fandtes baade i hele eksemplarer 

og (almindeligst) i brudstykker. Flere brudstykker var ofte kittet 

sammen av en lignende hærdet masse som den paa muslingskal- 

lenes indside, og naar undertiden hele eksemplarer fandtes, skyld- 

tes det netop den omstændighet, at de blev holdt sammen av et 

lignende kit eller cement. Paa de større eksemplarer sat ofte 

talrike unge individer fæstet, likesom saadanne fandtes sammen- 

klumpet i mængde. 

Endelig fandt jeg nogen tvilsomme rester av Protula bore- 

alis, Lin. 

14. Tat ved veien mellem Eidet og Justnæs ved Gils- 

vandet blev jeg sommeren 1906 opmerksom paa et grustak, 

1 hvis bund der fandtes hærdet opsprukket ler av ganske samme 

utseende som det i Marviken. Nogen minutters søken viste da 

ogsaa, at likheten var mere end en likhet i petrografisk henseende. 

Der fandtes nemlig en mængde avtryk av skjæl, rigtignok bare 

av én art, men til gjengjæld netop den, som ogsaa i Marviken 

var den almindeligste, og som kanske er den for Kristianssands- 

forekomstene mest karakteristiske, Astarte elliptica, Brown. Al 

kalksubstans og det meste av epidermis var væk, men avtryk- 

kene særdeles tydelige. Ogsaa ,lerkjerner* fandtes. Formen var 

den paa Kristianssandsforekomstene almindelige, store. Høiden 

over havet er ca. 10 m., altsaa betydelig større end i Marviken, 

men kanske mindre end i Vige. 

15. Ved Justvik, paa grænsen mellem Oddernes og Tveit 

sogn, dog paa Oddernes’s grund, har man vinteren 1905—1906 

bygget en meieristation og for at forsyne denne med vand gravet 
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en brønd tæt ved. Jordbunden beslaar av ler, hvori man 1 et 

visst dyp traf paa masser av skjæl. Da jeg sommeren 1906 

besøkte stedet, laa endnu store mængder av leret igjen paa 

siderne, saa skjællene var lette at plukke. Ved første eiekast 

saa faunaen ut til at være ublandet glacial; men indimellem 

fandtes ogsaa former som Bittium reticulatum, DA Costa eller 

Timoclea ovata, Penn., uten at disse dog kvantitativt spilte 

nogen rolle. De var desuten saa lette at holde ut fra de glaciale 

former, at jeg ikke tar i betænkning at nævne dem hver for sig. 

Den glaciale fauna indeholdt følgende mollusker; 

Pecten islandicus, Mürr., sparsom, ikke meget stor. 

Mytilus edulis, Lin., ofte ganske godt opbevart, temmelig 

stor, i mængde. 
Leda pernula, Mürr., ett fuldstændig eksemplar. 

Astarte elliptica, Brown, optil 40 mm. lang, 1 stor mængde, 

oftest med sammenklappede skal, naar leret var uforstyrret. 

Macoma calcaria, CHEMN., sparsom, optil 30 mm. lang. 

Mya truncata, Lin., sparsom, oftest noget liten. 

Saxicava pholadis, Lin. og S. arctica, Lin. ret stor og 

tykskallet, i mængde. Ikke sjelden forekom var. uddevallensis. 

Lepeta ceca, Mörr., temmelig sjelden. 

Av særlig interesse er her Leda pernula, MüLL., som ikke 

tidligere er fundet ved Kristianssand, men vel paa tilsvarende 

forekomster i Nedenes. Den hører jo til de hyppigst fore- 

kommende former ı Kristianiafeltets glaciale lerlag. 

Den postglaciale fauna ved Justvik har liten interesse. 

Av den fandt jeg følgende former: 

Anomia sp. (aculeatum eller patelliformis;, et litet eksemplar. 

Pecten varius, Lin., nogen brudstykker. 

Cardium fasciatum, Monr., ett skal. 

Timoclea ovata, PENN., et par hele skal og nogen brudstykker. 

Lucina borealis, Lin., ett skal. 

Corbula gibba, Orivi(?), ett skal. 

Tectura virginea, Möur., et par smaa eksemplarer. 

Gibbula cineraria, Lin., nogen brudstykker. 
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Littorina littorea, nogen brudstykker og smaa individer. 

Onoba striata, Mont., ett eksemplar. 

Alvania reticulata, Mowr., ett eksemplar. 

Rissoa violacea, Desm., ett eksemplar. 

R. parva, DA Costa, nogen eksemplarer. 

Bittium reticulatun, pa Costa, almindelig. 

Nassa reticulata , Lin., et defekt eksemplar. 

Forekomstens høide over havet kan sættes til 0 m. Lerets 

overflate ligger vel ca. 1 m. o. h.; men man hadde gravet litt 

ned, før man traf paa skjællaget. 

De yngre glaciale skjælforekomsters avsætningstid. 

Jeg har ı mit tidligere arbeide prøvd at vise, at de av de 

yngre glaciale skjælforekomster, som dengang var kjendt, var avsat 

under landets sænkningstid, og at de nærmest maatte antas 

for at være av samme alder som arcaleret i Kristianiafeltet. 

Da nu saapas mange nogenlunde ensartede forekomster er fundet 

og undersøkt, tør tiden være inde til nærmere at prøve denne 

tidsbestemmelse. Jeg vil da benytte professor BRØGGERS metode, 

undersøke, hvor stor brøkdel av faunaen de arktiske, boreale og 

lusitaniske former hver for sig utgjør. 

Fra Kristianssandstraktens 14 yngre glaciale skjælforekomster 

kjendes følgende arter av skaldækte mollusker: 

Pecten islandicus, MüLı., fra 5 forekomster. 

Mytilus edulis, Lin., fra 12 f, d. v. s. alle paa 2 nær. 

Modiolaria nigra, Gray, fra 2 f. 

Leda pernula, Möuc., fra én f. 

Tridonta borealis, CHEMN., fra én f. 

Astarte compressa,, Monr., fra 5 f. 

A. elliptica, Brown, fra 10 £, d. v. s. alle paa 4 nær. 

Axinus flexuosus, Monr., fra 3 f. 

Macoma calcaria, Cuemn., fra 12 (13) f., d. v. s. alle paa 2 

(1) nær. 
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Mya truncata, Lix., fra 10 f., d. v. s. alle paa 4 nær. 

Saxicava pholadis, Liw., og S. arctica, Lin., fra 11 f, d. 

v. s. alle paa 3 nær. 

Boreochiton sp., fra én f. 

Lepeta ceca, MüLL., fra 5 f. 

Puncturella noachina, Lin., fra én f. 

Margarita grønlandica, Cuemn., fra 4 f. 

M. cinerea, Courn., fra én f. 

Natica clausa, Bnop., fra 4 f. 

(Littorina littorea, Lin.(?), fra 2 f£) 

Bela tenuicostata, M. Sars, fra én I. 

Trophon truncatus, Strom, fra 2 (3) f. 

T. clathratus, Lin., fra en (2) f. 

Buccinum undatum, Lin., fra 5 f. 

Neptunea despecta, Lin., fra én f. 

Cylichna Reinhardtii, MeıL., Morcn., fra én f. 

Ialt saaledes 23 (24) arter, idet jeg regner Saxicava pholadis 

og S. arctica for blot én art. Som man ser, er det blot et litet 

antal av disse, som findes paa over halvparten av alle fore- 

komstene og derfor maa betegnes som karakterformer. Det 

er Mytilus edulis, Astarte elliptica, Macoma calcaria, Mya 

truncata og Saxicava. Ingen av disse findes paa mindre end 

10 forekomster. Paa 5 forekomster findes Pecten islandicus, 

Astarte compressa, Lepeta cæca og Buccinum undatum. De 

resterende 14 (15) kan da siges at spille en temmelig underordnet 

rolle, om de end paa den enkelte forekomst kan gjøre sig merk- 

bart gjældende. 

Anvendes nu BrøGGERs inddeling i arktiske, boreale 

og lusitaniske former, viser det sig, at 20 arter er arktiske, 

3 (4) boreale og ingen lusitaniske. Forholdet blir altsaa enten 

20 3 5 1 
93 2:33 D d.v.s.+g5a:+gb 

20 4 b 5 
eller 24 å b, d.v.s. za: Med a 

24 6 *'6 
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Efter faunaens procentvise sammensætning at dømme skulde 

altsaa disse leravleininger stamme fra arcatiden. De skulde 

nærmest være samtidige med Broacers ,midlere arcaler“, 

hvor forholdet netop er 

5 1 
6 a: 6 b, 

: 1 
medens det 1 ,ældre arcaler* er 18 

: or ] & 3 . 2 b og 1 ,yngre arcaler 5 als 

Tas blot hensyn til de 9 hyppigst forekommende arter, er av 

disse 7 arktiske og 2 boreale, d. v. s. forholdet er 

MU À 

Nøiagtig faas forholdet 2 a: å b, om man bare tar med de 

5 karakterformer. Ogsaa med saadanne indskrænkninger 1 arts- 

antallet faas altsaa et forhold, som sætler disse leravleininger i 

klasse med ,midlere arcaler*, hvad avsætningstid angaar. Naar 

saa faa av formene er fælles med ,det midlere arcalers*, har 

det 'sin naturlige forklaring 1, at Kristianssandsforekomstene er 

dannet paa relativt grundt vand, mens arcaleret er en dypvands- 

dannelse. 

Det bør kanske uttrykkelig nævnes, at overensstemmelsen 

med Østlandets arcaler egentlig blot er en overensstemmelse 1 

fauna eller rettere i faunaens sammensætning av arktiske og 

boreale elementer. Hertil behøver ikke at svare en overensstem- 

melse 1 tid. Vi kan vistnok gaa ut fra, at forskjellen 1 geografisk 

beliggenhet ı den senglaciale tid betinget en vel saa stor forskjel 

i klima som i nutiden, og ved rimelig hensyntagen hertil kommer 

vi til, at Kristianssandsforekomstene muligens er litt ældre end 

det ,midlere arcaler“. Det kan ogsaa nævnes, at en form som 

Axinus flexuosus, Mont. med fuldt likesaa god grund kan kaldes 

arktisk som boreal; den findes helt op 1 Karahavet. 

Sandsynligvis er de yngre glaciale skjælforekomster av no- 

get forskjellig alder. Det kan ikke indses, at der er noget uri- 



76 DANIEL DANIELSEN. 

melig i den antagelse, at de ældste av dem, f. eks. forekomsten 

i Marviken, er samtidige med Østlandets ,ældre arcaler* eller 

endog „yngre yoldialer“, og at de yngre (og høiereliggende) er 

samtidige med ,midlere* og kanske ,yngre arcaler“. Vi kom- 

mer da her med det samme ind paa spørsmaalet om aldersfor- 

holdet melllem Kristianssands yoldialer og disse ,yngre“ 

glaciale forekomster. Er det saa, at Kristianssands yoldialer er 

av samme alder som det yngre yoldialer i Kristianiafeltet, kom- 

mer endel av de ,yngre* glaciale skjælforekomster til at bli 

nogenlunde av samme alder som marlekene ved ,Ottraly, og 

Skraastad. Fr nu dette rimelig? Det eneste, som kunde være 

til hinder for en saadan antagelse, er forekomsten av selve 

Portlandia arctica i marlekene, mens denne form ganske mang- 

ler paa de andre glaciale skjælforekomster. Jeg tror imidlertid, 

dette kan skyldes beliggenheten; at Portlandia arctica’s fore- 

komst inde i fjorden ved ,Ottraly* og Skraastad, som tidligere 

antydet, kan betragtes som en slags relikt forekomst, idet den 

samtidig var forsvundet ute i skjærgaarden og ved det aapne 

hav. De andre mollusker i marlekene (undtagen Utriculus per- 

tenuis) findes ogsaa paa de ,yngre“ glaciale forekomster, ja hø- 

rer til disses karakterformer. At faunaen i marlekene er saa 

meget fattigere, kan forklares ut fra den eiendommelige belig- 

genhet; de samme forhold, som begunstiget Portlandia arctica's 

trivsel, saa denne holdt ut litt længere herinde, har vel hindret 

andre formers trivsel, saa at disse, skjønt de fandtes ved kysten 

og er opbevart i de ,yngre“ glaciale lerlag, ikke findes fossile 

1 marlekene. Sandsynligvis er det dog blot de allerældste av de 

„yngre“ forekomster, som er samtidige med marlekene; de fleste 

er vel noget yngre, fra arcatiden. 

Fra arcatiden stammer vistnok det meste av leret ved Kri- 

stianssand. Dette kan imidlertid ikke bli stort andet end en løs 

paastand, saa længe der ikke foreligger fossilfund fra flere steder. 

Skjæl skal efter sigende være fundet paa andre lokaliteter end 

de her nævnte; men hvad slags det er, kjender jeg ikke til. 
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Saaledes paa Eg, hvor leret er ganske mægtig og stiger op til 

ca. 20 m. høide, likesom det naar langt under elvens nivaa. 

Man har 1 sin tid boret en jernstang 9 m. ned i leret paa elve- 

bredden uten at naa fast bund. Ogsaa ved Prestøen skal der 

findes talrike skjæl i jorden. De, som jeg har set av disse, er 

imidlertid allesammen postglaciale og skal omtales senere. 

Ute i Vaagsbygden sydvest for byen er ogsaa ler meget 

utbredt. De mollusker, det indeholder, er, efter hvad jeg har set 

paa akrene, de samme som nærmere byen, altsaa en Mytilus- 

Astarte-Saæicava-fauna. Det samme er tilfældet paa tomten 

for ,Kristianssands elektrokemiske aktieselskab“s fabrikbygnin- 

ger paa Fiskaa. Her kom nemlig ved gravning i januar 1907 

endel skjælrester for dagen, blandt hvilke fandtes Mytilus edu- 

lis, Saxicava pholadis, Astarte elliptica og Macoma calcaria. 

Endelig skal med nogen ord omtales en lokalitet, hvor der 

efter sigende skal være fundet skjæl, men hvor forholdene des- 

værre umuliggjør en nærmere undersøkelse. Det er paa Gle- 

odden. Her blev ved fæstningsanlægget for endel aar siden 

gravet en brønd, og man traf da paa skjælførende ler. Det er 

blet mig fortalt, at skjælmateriale blev indsendt til universitetet; 

men der kjender man intet til noget saadant. Ved et besøk paa 

stedet sommeren 1906 kunde intet av det opgravede ler paa- 

vises. Det eneste, jeg fandt, som kan gi en pekepind om fau- 

naens karakter, var noget yderst sparsomt skjælsmulder paa 

undersiden av nogen tilsidekastede torvstykker. Her fandtes 

utvilsomme rester av Mytilus edulis, men ellers intet bestem- 

bart. Imidlertid gjør jo disse sparsomme skjælrester det sand- 

synlig, at forekomsten tilhører samme række som de andre 

yngre glaciale forekomster. Stedets høide kunde ikke opgis noi- 

agtig, men er sandsynligvis bortimot 20 m., altsaa større end 

nogen av de andre forekomsters. Det hadde forsaavidt sin sær- 

lige interesse at faa undersøkt faunaen paa denne lokalitet, som 

muligens forskjellen i høide svarer til en forskjel i strandlinjens 

beliggenhet og dermed ogsaa nogen forskjel i avsætningstid. 
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Men hvordan det nu forholder sig med denne forekomst, saa 

kan det i hvert fald fastslaas, at der ı Kristianssandstrakten fra 

ca. 15 m. høide og ned til havflaten (sandsynligvis ogsaa ad- 

skillig længere ned) findes skjælførende ler med temmelig ens- 

artet fauna, en fauna, som bestaar av arktiske former, blot med 

et litet borealt element. 

Om strandlinjens beliggenhet under avsætningen av Kristians- 

sandstraktens glaciale lerlag kan litet eller intet sikkert siges. Fore- 

komstene er sikkert avsat paa mindre dyp end de tilsvarende 

østlandske, dog neppe paa rigtig grundt vand heller. Et gjen- 

nemsnitlig dyp paa 20—30 m. kan vel anses rimelig. Ved de 

ældste forekomsters dannelse skulde da strandlinjen ha ligget 

20—30 m. høiere end nu, ved de yngstes 35—45 m. høiere end nu. 

Paa den maate kommer vi omtrent op 1 den marine grænses 

høide for de yngste. 

I min tidligere avhandling om Kristianssandsforekomstene 

fremsatte jeg den hypotese, at de yngre glaciale lerlags dannel- 

sestid blev avløst av en tid, da bræene rykket frem og avsatte 

Sødals- og Møllevandsmorænen som endemoræner. Denne hy- 

potese finder jeg som før nævnt ikke længere nogen grund til 

at holde paa. Den regelmæssige skiktning, som slog mig, da 

jeg første gang blev opmerksom paa disse moræner, findes vist- 

nok blot 1 enkelte partier 1 det indre; i overflaten er den almin- 

delig, men kan vel godt være sekundær. Hvad der mest avgjø- 

rende taler imot at betragle disse moræner som dannet i saa 

sen tid, er fundet av yoldialer indenfor den ene av dem, flere 

km. indenfor. Naar allerede 1 yoldiatiden bræranden var rykket 

saa langt ind i dalen, at marint fossilførende ler kunde avsættes 

ved Skraastad, skulde der en ganske betydelig klimatisk oscilla- 

tion til, for at den skulde rykke helt ut til Sødal, saa meget 

mere som landet ogsaa i mellemtiden var sunket adskillig. End- 
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videre maatte jo en saadan fremrykning 1 større udstrækning, 

end det er skedd, ha forstyrret de lerlag, bræen traf paa sin vei. 

Har der i senere tid fundet en klimatisk oscillation med fremryk- 

ning av bræene sted, hvad der vel er yderst sandsynlig, da jeg 

tror at ha fundet bevis for den i Nedenes, saa vil man neppe 

finde sporene herav saa langt ute ved kysten som 1 byens umid- 

delbare nærhet. Merkerne efter en saadan fremrykning maa 1 

tilfælde søkes længere inde 1 dalen, i Vennesla eller endnu 

længere inde. 

Postglaciale skjælforekomster. 

Foruten de postglaciale skjælforekomster ved Paaskebjerg, 

Eidet og Justvik, som er omtalt tidligere, kjendes nu ogsaa 

endel andre, hvorav specielt de to, ved ,Ottraly^ og Hakke- 

bua, har interesse som vidner om den „postglaciale sænkning*. 

Jeg vil begynde med den forekomst, hvorpaa marleker forst blev 

fundet, altsaa ,Ottraly*. Hvad der var mest iøinefaldende 

efter stenskredet, var de mængder av skjæl, som var rotet op 

av leret. Følgende mollusker er fundet her: 

Anomia patelliformis, Lin., sjelden. 

Ostræa edulis, Lin., i stor mængde, ofte med sammenklap- 

pede skal, sjelden av meget betydelig størrelse. 

Pecten varius, Lin., sjelden. 

P. opercularis, Lin., almindelig. 

Nucula nucleus, Lin., sjelden. 

Cardium edule, Lin., ett fuldstændig eksemplar. 

C. echinatum, Lin., almindelig. 

C. fasciatnm, Monn. (?), ett eksemplar, som kom bort, før 

det var sikkert bestemt. 

Cyprina islandica, Lin., ret almindelig, ikke stor. 

Timoclea ovata, PENN., sjelden. 

Venus gallina, Lin., ret almindelig. 

Lucina borealis, Lin., likesaa. 
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Axinus flexuosus, Mont., temmelig sjelden. 

Abra alba, Woop, sjelden. 

Solen ensis, Lin., likesaa. 

Corbula gibba, OLivı, i stor mængde, oftest med sammen- 

klappede skal. | 

Mya truncata, Lin., sjelden. 

Saxicava pholadis, Lix., likesaa. 

Pholas candida, Lin., likesaa. 

Zirphæa crispata, Lin., ret almindelig. 

Gibbula cineraria, Lix., likesaa. 

Littorina littorea, Lin., almindelig. 

Lunatia intermedia, PniL., ett litet eksemplar. 

Aporrhais pes pelecami, Lin., almindelig. 

Nassa reticulata, Lin., i stor mængde. 

Forherskende former er: Ostrea edulis, Lin., Corbula 

gibba, Quivi, Aporrhais pes pelecami, Lin., og Nassa reticu- 

lata, Lin. 

Naar det tas i betragtning, at plukningen har været rent 

overfladisk, og at det undersøkte omraade ikke har mere end 

nogen faa kvadratmeters utstrækning, maa faunaen siges at være 

ret rikholdig. Dens karakter er saadan, at der ikke kan være 

mindste tvil om, fra hvilken tid forekomsten stammer. Alle de 

forherskende former er lusitaniske, og de arktiske arter er 

rent forsvindende baade 1 antal og utbredelse. Av forekomstens 

95 (24) arter er 2 arktiske, 10 (9) boreale og 13 lusitaniske. 

Forholdet blir saaledes 

: : DE (032 EN 5 
enten 2a : 10b : 131, d. v. s. — Bene In! 

: i [novo 4 elle 2ia bea TAPA VS. 19 8 rg Doce ud 

Ifølge denne sammensætning maa forekomsten ved „Ottra- 

ly“ stamme fra den varmeste postglaciale tid, fra iso- 

cardialerets og tapesbankenes tid. Rigtignok findes hver- 

ken nogen Tapes-art eller Isocardia cor, Lin., ved ,Ottraly*; 
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men de andre former kan 1 visse tilfælder være likesaa avgjø- 

rende, og næsten alle arter ved ,Ottraly* findes baade i tapes- 

bankene og 1 isocardialeret 1 Kristianiafeltet. Det dyp, hvorpaa 

forekomsten er avsat, er sandsynligvis større end det sedvanlige 

dyp for postglaciale skjælbanker. Mytilus edulis mangler bl. a., 

og Cardium edule er sjelden. Paa den anden side er rigtignok 

Littorina littorea almindelig; men saa mangler igjen Tapes- 

artene. En 10—20 m. dyp maa man vel anta, kanske mere. 

Der fandtes ogsaa plantelevninger i leret, nemlig 

smuldrende træstykker av furu (Pinus silvestris L.), 

masser av kongler av samme træ, de fleste noget slitt, 

og endel nøtteskal av hassel (Corylus Avellana L.). 

Nogen særlig interesse kan der vel neppe siges at knytte 

sig til disse plantefossiler. Deres forekomst i postglacialt ler er 

ikke paafaldende, og at de findes netop her, er let forklarlig, 

naar de lokale forhold tas i betragtning. Like indenfor elve- 

bredden hæver nemlig lien og det bakenfor liggende fjeld sig 

noksaa steilt, og her har naturligvis i tapestiden som nu vokst 

baade furu og hassel. At der ikke ogsaa findes levninger av 

ek i leret, er litt rart; men det er jo rigtignok forsvindende litet 

av leret, som er kjendt. 

- Ved at følge elvebredden indover har jeg fundet postglaci- 

ale skjæl hist og her ogsaa indenfor „Ottraly“. Saaledes ved 

Prestøen, hvor jeg dels selv har fundet, dels set samlet og op- 

bevart følgende former: 

Ostrea edulis, Lin. 

Cardium echinatum, Lin. 

Cyprina islandica, Lin. 

og Lucina borealis, Lin. 

Formene later trods sin faatallighet ingen tvil tilbake om, 

at faunaen er den samme som ved ,Ottraly*. 

Alle de hittil beskrevne postglaciale skjælforekomster har 

ligget i havflaten eller umiddelbart over samme. En forekomst 

i nogen høide over havet lykkedes det mig at finde sommeren 
Nyt Mag. f. Naturv. XXXXVIL I. 1909. 6 
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1906. Ved en dampskibstur opover Topdalselven blev jeg 

paa elvens vestside opmerksom paa nogen skinnende hvite flek- 

ker 1 elveterrassen, og ved et senere besøk blev min formodning 

om, at det var marine skjæl, bekræftet. Paa et litet omraade 

av terrassen ved Hakkebua fandtes skjællene liggende løse fra 

bredden og et stykke opover 1 brinken, og 1 et bestemt nivaa, ı 

7—8 m. høide, fandtes et sammenhængende skjælførende lag av 

nogen decimeters mægtighet. Dette lag bestod av urent, sand- 

blandet lermateriale med talrike skjæl, mens der saavel over som 

under fandtes almindelig, grovere grus og sand uten fossiler. 

Ved utplukning er følgende former fundet: 

Ostræa edulis, Lin., 1 stor mængde, 1 selve skjællaget al- 

mindelig med sammenklappede skal. 

Mytilus edulis, Lin., almindelig, oftest sterkt opsmuldret. 

Cardium edule, Lin., tildels noksaa stor, sparsom. 

Levicardium norvegicum, SPENGL., et brudstykke. 

Timoclea ovata, PENN., nogen brudstykker. 

Tapes pullastra, Mont., sparsom. 

Littorina littorea, Lin., i mængde. 

Nassa reticulata, Lin., almindelig. 

Faunaen er saaledes ikke meget rik; men den tilgjænge- 

lige del av forekomsten har da ogsaa saa liten utstrækning, at 

man ikke kan vente stort mere. Det er en egte østersbanke, 

og formene er netop nogen av de i tapesbankene hyppigst fore- 

kommende. Der kan saaledes neppe være nogen tvil om alde- 

ren. Den stammer fra tapessænkningens tid, ja forekomsten 

leverer selv, som det senere skal utvikles, et bevis for denne 

sænknings eksistens. Antallet av arktiske, boreale og lusitaniske 

former er henholdsvis 0, 4 og 4, saa sammenseetningen blir 

4b : 41, d.v.s. ta: 4b, 

hvilket er saa nær tapesbankenes sammensætning, som man kan 

komme med et saa litet artsantal. 

Avleiningsforholdene ved skjælforekomsten er følgende: 
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1. Under skjællaget almindelig sand, som i et skikt gaar 

over til grovt, rullet grus med rustfarve, ofte sammen- 

kittet til en konglomeratagtig masse. 

2. Skjællaget selv har en tykkelse av nogen decimeter 

og kan følges et halvt snes meter i vandret retning. Grund- 

massen er sandblandet ler. 

3. Ovenpaa findes fremdeles sandblandet ler, som dog 

efterhanden gaar over til'sand. Enkelte skikt er av en ålagtig 

karakter. Man kan plukke ut indtil centimetertykke flak av 

denne åldannelse, hvori hyppig ses plantelevninger, dels træ- 

stykker, dels avtryk av blade o. a. Paa disse flak findes oftest 

fastkittet større eller mindre skarpkantede gruspartikler. Ca. 4 

m. over skjællaget kommer der en avsats 1 terrassen, og dens 

- bygning kan ikke studeres høiere op paa dette sted. 

Imidlertid er der over en stor strækning indenfor blottet til- 

dels prægtige snit i terrassen. Det fortælles, at høstflommen i 

begyndelsen av nittiaarene tok ut store stykker av terrassen, og 

ret som det er raser der ut mindre stykker, tildels med paa- 

staaende trær og busker, saa de tildels steile brinker staar gan- 

ske nakne. Man kan da let studere terrassens bygning her, og 

særlig ett skikt viser sig da utpræget. Det ser paa avstand ut 

som en uren gytjeblandet lermasse av nogen meters megtighet, 

som tegner sig med skarpe vandrette grænselinjer opad og nedad 

mot sanden. Kommer man dette skikt paa nært hold, viser det 

sig, at lermassen cr endda mere uren, end det saa ut paa av- 

stand. Den er nemlig sterkt opblandet baade med sand og med 

organisk stof, for det meste findelt, men undertiden saapas grovt, 

at man kau skjelne de enkelte plantedelers karakter. Det er nemlig 

et betydelig indhold av plantelevninger, som gir dette lerskikt 

det mørke, gytjeagtige utseende. 

Der er, efter hvad jeg har iagttat, ingen tvil om kontinui- 

teten 1 terrassedannelsen. Rigtignok kan ikke skjællaget følges 

længere indover end et halvt snes meter; men lerlaget med de 

talrike plantelevninger indenfor ligger 1 flugt med skjællaget, idet 
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det dog haver sig ganske svakt indover. Efter en temmelig 

raa maaling med Elvings speil naar det planteførende lag op 

til ca. 13—14 m. høide etler muligens litt mere. Høiden av 

terrassens overflate er tæt ved skjælforekomsten ca. 15 m.; men 

længere inde stiger den flere meter høiere og naar sandsynligvis 

mindst sine 20 m. 

Ved et besøk paa denne forekomst prøvde jeg at følge det 

planteførende lag længere indover og fandt da ogsaa skjæl spo- 

radisk flere hundrede meter indenfor den først opdagede loka- 

litet. Det var særlig østers, som forekom, tildels 1 tæt sam- 

menpakkede hele eksemplarer, indbakt i et rustrødt, lerholdig 

grus. Men ogsaa Mytilus og Littorina fandtes herinde. En- 

kelte steder var store lerklumper faldt ned fra terrassen og laa 

paa elvebredden. I disse ler- eller gytjeklumper fandtes foruten 

terrestriske plantelevninger ogsaa stengler og bladaftryk av 

Zostera marina samt ganske svake spor efter Mytilus; av 

denne sisste var al kalksubstans væk, saa blot utydelige, men 

dog bestembare avtryk var opbevart. Ogsaa store, tykke klum- 

per av ål fandtes paa elvebredden, indeholdende adskillige plante- 

levninger. 

Det fossilførende skikt i Topdalselvens terrasse kan følges 

flere hundrede meter indover. Men saa kommer der et parti, 

hvor sand fra terrassens øverste del er rast ned og har dækket 

det hele. Høsten 1907 har jeg hat anledning til at se et snit 

ogsaa herinde; men snittet strakte sig neppe 10 m. op i ter- 

rassen, og 1 denne nedre del saas bare smukt skiktet sand og 

grus, som man kunde vente. Endnu længere inde følger over- 

grodd terræng, hvor intet ras har gaat i mands minde, og hvor 

derfor intet kan iagttas vedrørende terrassens bygning og mulige 

fossile indhold. 

Plantelevningeue 1 terrassen ved Hakkebua bestaar 

dels av større træstykker, dels av mindre deler, saasom blade av 

forskjellige løvtrær, furukongler, barkbiter o. s. v. At faa be- 

stemt alle de utplukkede plantelevninger vilde visst ikke la sig 
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gjøre; det vilde i hvert fald kræve et langt og besværlig ar- 

beide. Direktør HormBor ved Bergens museum har imidlertid 

godhetsfuldt bestemt endel av en tilsendt prøve og leverer føl- 

gende fortegnelse over de fundne plantearter: 

Pinus silvestris L. (furu). 1 kongle, pinder og kvister. 

Betula alba L. (birk). Næver. 

Alnus sp. (or), vistnok glutinosa (svartor). Grenstykker, 

bark, blade. 

Corylus Avellana L. (hassel). Nøtter. 

Quercus Robur L. (ek), fællesnavn for pedunculata og 

sessiliflora. Bladstykker. 

Salix cir. caprea L. (selje). Blade. 

Acer platanoides L. (?) (løn). Et litt usikkert avtryk av 

et blad. 

Er det saaledes ikke noget synderlig rikt utvalg av tapesti- 

dens flora, denne forekomst har at opvise, maa det siges at 

være ganske karakteristisk, idet størsteparten er kuldskjære løv- 

trær. Nogen forskjel fra egnens nuværende flora kan der dog 

ikke siges at være, og det kunde man da heller ikke vente saa 

langt sydpaa, saa langt søndenfor alle de kuldskjære løvtrærs 

nordgrænse. Det er beklagelig, at netop det træ, hvis forekomst 

allerede i tapestiden kunde være av mest interesse, er noget 

tvilsomt. Det er lønnen, om hvis indvandringstid der har været 

noget delte meninger. Lønnen er jo litet utbredt 1 nutiden i 

vort land. Den har sin vestgrænse ved Lyngdal, naar man 

bortser fra enkelte isolerte forekomster av mere tvilsom karakter, 

og det vilde da ha sin interesse at faa konstatert, at den 

allerede i tapestiden fandtes saa langt vest som ved Kristians- 

sand; men fundet er altsaa ikke ganske sikkert. Det kan næv- 

nes i forbigaaende, at der ved Kaddeland ved Mandal er fun- 

det blade ogsaa av løn sammen med en hel del andre plante- 

levninger. Her mangler rigtignok alderbestemmelse av det plante- 

førende lag; men efter mægtigheten av det overleiende sandlag 

at dømme kan alderen ikke være ganske ubetydelig. Det er slet 
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ikke usandsynlig, at ogsaa denne forekomst stammer fra tapes- 

tiden, og 1 hvert fald viser den, at lønnen allerede i en tid, da 

landet laa adskillige meter lavere end nu, hadde nærmet sig 

sterkt sin nuværende vestgrænse. 

Den ,,postglaciale sænkning*. Den „boreale“ og 

„atlantiske“ strandlinje. 

Efter de iagttagelser, som er gjort andre steder 1 vort land, 

specielt paa Jæderen, kunde man jo paa forhaand være temme- 

lig sikker paa, at der ogsaa ved Kristianssand har fundet sted 

en nivaaoscillation i postglacial tid. lagttagelserne bekræfter da 

ogsaa dette, som det nedenfor skal omtales. 

Ett av vidnesbyrdene om den postglaciale sænkning er alle- 

rede kortelig berørt i det foregaaende, under omtalen av den 

postglaciale skjælforekomst ved Hakkebua. Her findes, som 

nævnt, 1 7—8 m. høide (og længere inde vistnok litt høiere) skjæl- 

førende lerlag, og baade over og under skjælleret findes grovere 

materiale, sand og grus. Leiningsforholdene bærer her tydelig 

vidnesbyrd om, at terrassen er avsat under en sænknings- 

periode. At denne desuten har faldt sammen med den varmeste 

del av den postglaciale tid, viser faunaen, som er en osters-. 

fauna. Men denne forekomst fortæller mere om sænkningen. Den 

fortæller, at sjøen ved slutten av sænkningen maa ha staat temme- 

lig høit, idet terrassen vistnok naar op til mindst 20 m. høide. 

Den ,atlantiske* strandlinje ligger m.a.o. ved Topdals- 

elven i mindst 20 m. hoide. 

Men er det saa, at den ,atlantiske* strandlinje ligger i denne 

høide, 20 m. eller vel det, maa man vente at finde terrasse- 

avsnit 1 lignende høide ogsaa andre steder i omegnen av Kri- 

stianssand. En nærmere undersøkelse viser da ogsaa, at saa 

virkelig er tilfældet Likesom i Topdalen en stor del av be- 

byggelsen ligger paa den under sænkningen utarbeidede „strand- 
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flate", saa findes ogsaa andensteds i ca. 20 m. høide dels bredere 

„strandflater“, dels smalere „strandlinjer“, utarbeidet 1 det løse 

terræng. Rigtignok findes saadanne avsnit i terrassedannelserne 

ogsaa 1 andre høider; jeg har saaledes omtalt litt utforligere det 

høieste terrasseavsnit og herunder ogsaa nævnt enkelte andre 

avsnit i terrassen paa Lund; men jeg tør paastaa, at de neppe 

er saa tydelige og utprægede i noget andet nivaa som i dette 1 

ca. 20 m. høide. Direkte at paavise, at disse avsnit virkelig 

skriver sig fra den postglaciale sænkning, lar sig 1 almindelighet 

ikke gjøre; men det maa være forsvarlig, naar den ,atlantiske* 

strandlinjes høide først er bestemt paa ett sted, da at søke den 

i samme høide paa andre steder. Det har jeg da gjort langs 

Ottra, og søkningen lykkedes bedre, end jeg hadde ventet. Paa 

Gimlemoen hadde jeg allerede 1 1905 iagttat et forhold, som 

bedst forklares ved en postglacial sænkning. I et grustak hadde 

jeg nemlig 1agttat skraatstillede gruslag, som overleiedes av hori- 

sontale lag. Denne diskordance forklares, tror jeg, simplest ved 

teorien om den postglaciale sænkning. Gimlemoens terrasse er 

av ældre oprindelse, men blev for størstedelen oversvømmet under 

den postglaciale sænkning, saa der endog blev avsat en liten 

grusmægtighet ovenpaa de abraderte flater. Størsteparten av 

Gimlemoen ligger netop i den ,atlantiske* strandlinjes høide, 

ja det var egentlig her, jeg fik den første bestemmelse av denne. 

Kommet op 1 ca. 20 m. høide blev jeg nemlig paa noksaa lang 

avstand opmerksom paa en tydelig tegnet horisontal linje 1 ter- 

rænget. Linjen viste sig, da jeg gik bort til den, at markere 

en avsats av nogen meters bredde med brudd baade indenfor 

og utenfor. Den kunde følges bort til den vei, som fører tvert 

over moen, og fortsattes paa den anden side, hvor den dannet 

avslutningen paa en større flate, som kaldes ,Myren*. 

Ved Strai og Mosby findes ogsaa tydelige avsnit i ca. 

20 m. høide i terrasselandskapet. Særlig ved Mosby findes der 

en utstrakt flate i ca. 1S—20 m. høide, en flate, hvorpaa en stor 

del av bebyggelsen paa Øvre Mosby er beliggende. Flaten er 
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skarpt avgrænset fra den høiere terrasse bakenfor, og gjennem 

den utløper av samme, som strækker sig mot syd, gaar der 

netop i ca. 20 m. høide et pas, hvorigjennem en vei fører ind- 

over mot Høie fabrikker. — Utenfor Mosby har vi ved Aug- 

land sterkt eroderte terrassedannelser med et skarpt markert 

avsnit 1 vel 20 m. høide. Øvre Strai ligger vistnok ogsaa 

nogenlunde i denne høide. Likesaa den ene av gaardene Hagen 

paa elvens anden side, hvor terrassehøiderne 1 det hele korre- 

sponderer med dem paa vestsiden. Ved Kvernvolden og Ytre 

Strai ser forholdene ved første øiekast ikke ut til at stemme 

med teorien. Det parti av terrassen, som ligger nærmest elven, 

er nemlig her noget høiere, ca. 23 m.; men bakenfor findes en 

depression av ikke liten utstrækning og med ca. 20 m. høide, 

tildels ganske skarpt avgrænset fra det høiereliggende terræng. 

Endelig findes et utpræget nivaa i ca. 20 m. heide paa vest- 

siden av byen, paa Grimsmoen, med fortsættelse haade ut- 

over mot Renneville og indover mot Klappene. 

Disse iagttagelser over et bestemt terrassenivaa er gjort i 

1906. Jeg var imidlertid, allerede før disse fakta kom til, sikker 

i min sak, idet skjælforekomstene ved Paaskebjerg og 

„Ottraly“ og marlekene paa sisstnævnte sted efter min 

mening ganske bestemt vidner om en postglacial sænkning. 

Vi skal først se paa selve skjælforekomstenes beliggenhet. 

Baade Paaskebjerg- og ,Ottraly*-forekomsten ligger ved Ottras 

bred, den sisste endog 1 selve elveleiet. Der maa, dengang disse 

forekomster dannedes, d. v. s. 1 tapestiden, ha været fjord langt 

indenfor ,Ottraly*. Men nu viser det sig, at der forut for denne 

tid maa ha fundet en ganske betydelig erosion sted av de løse 

sand- og lerlag i det nuværende elveleie. Baade ved Paaske- 

bjerg og ved ,Ottraly* findes nemlig skjælførende glacialt ler i 

et høiere nivaa umiddelbart i nærheten av de postglaciale skjæl- 

forekomster. Specielt ved Paaskebjerg er dette paafaldende. 

Den postglaciale forekomst ligger eller rettere laa like nede ved 

elven, blot ca. 1 m. hævet over dennes nivaa. Men tæt baken- 
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for hæver lerterrassen sig til betydelig større høide og fører her, 

som en gravning paa Egste i sin tid viste, en arktisk mollusk- 

fauna. Ovenpaa leret ligger oppe paa flaten saavelsom 1 held- 

ningen ned mot elven et lag av sand og grus. Da dette 1 sin 

tid blev „avskraellet“, kunde man tydelig se, at selve terrassen 

skraanet sterkt ned mot elven. Nu er det jo ikke rimelig, at 

det glaciale ler ved sin avsætning har hat en saadan overflate 

med sterk heldning ut mot den nuværende elv (den daværende 

fjordarms midte). Lerlagenes avvikelse fra den horisontale stil- 

ling har ved avsætningen neppe været stor, i hvert fald ikke paa 

langt nær saa stor som nu, og der maa saaledes efter den sen- 

glaciale tid, da leret med den arktiske fauna blev avsat, ha fore- 

gaat en betydelig erosion, hvorved elveleiet dannedes. Men 

denne erosion er ikke av recent oprindelse; den har fundet 

sted tør tapestiden, idet de postglaciale skjælforekomster ved 

Paaskebjerg og ,Ottraly* er avsat paa erodert underlag i 

det ved selve erosionen frembragte elveleie. I tiden før tapestiden 

maa altsaa elven ha hat magt til at utføre erosion helt ute ved 

Paaskebjerg og ,Ottraly*, d. v. s. paa steder, hvor der under 

tapestiden var fjord med saltvand, hvor en ganske anselig række 

marine mollusker trivdes. Resultatet blir altsaa, at landet laa 

høiere umiddelbart før tapestiden end under samme, d. v. s. 

vi har hat en postglacial sænkning. Hvor høit landet hadde 

hævet sig før denne, er vel for tiden umulig at sige; men det har 

sandsynligvis ligget mindst likesaa høit som nu, vistnok 

litt høiere. Erosionen hadde nemlig arbeidet saa dypt ned, at 

den hadde blottet det underlag, hvorpaa siden det postglaciale 

ler ved „Ottraly“ blev avsat, og saa dypt er jo ikke erosionen 

naadd ned i den recente tid. Var den det, saa maatte jo leret 

ved ,Ottraly“ selv være erodert væk, ialfald for størstedelen, 

hvilket ikke synes at være tilfældet. Landet maatte vel stige 

endnu litt, for at elven skulde faa magt til at arbeide sig dy- 

pere ned. 
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Et vidne om den postglaciale sænkning har vi efter min 

mening ogsaa i marlekene ved ,Ottraly* og Skraastad. Disses 

regelmæssige ellipsoidiske form med den jevne overflate kan 

neppe forklares paa nogen anden maate end som en følge av 

det slit, de har været utsat for ı en strand eller 1 et elveleie. 

Man maa vistnok tænke sig det slik: Omkring de dyriske eller 

vegetabilske rester i yoldialeret har der av kemiske aarsaker 

foregaat en hærdning, saa der er opstaat mere eller mindre 

uregelmæssige mergelkonkretioner, spredt omkring i leret. Hvor 

flere fossiler har ligget i nærheten av hinanden, har ogsaa flere 

konkretioner støtt sammen og dannet komplekser, dobbelte eller . 

flerdobbelte boller, som de undertiden findes. Men sin endelige 

utformning og finmeisling har disse konkretioner først faat, ikke 

ved kemiske, men ved mekaniske kræfters virksomhet, 

ved det slit, de er blit utsat for, da erosionen under landets 

stigning naadde saa langt ned som til yoldialeret, saa disse 

mergelkonkretioner blev sten paa elvebunden. Først da blev de 

mergelboller. Da blev alt løst lermateriale og det mere frem- 

staaende eller det mindre motstandsdygtige av det hærdede stof 

mast op til slam igjen og bortført av elven. At da ogsaa en 

eller anden for langt fremstikkende ende av et Saæicava- eller 

Mytilus-skal eller nogen troldkrabbeben er strøket med, maa 

man jo sige er rimelig; men 1 det store og hele er fossilene 

blit noksaa pyntelig behandlet, netop fordi hærdningsprocessen 

er utgaat fra dem, saa de har dannet bollernes kjernepartier. 

Naar har saa denne bollernes utmeisling fundet sted? I 

den recente tid, som man først kunde gjette paa, kan det ikke 

ha været. Vistnok er størsteparten av de marleker, jeg har 

samlet, fundet i det recente elveleie; men enkelte er ogsaa 

rotet op av det postglaciale ler ved ,Ottraly*, og de 

har utvilsomt ligget indesluttet 1 dette siden dets dannelse. Dette 

sisste er mere end en paastand. Det viste sig tydelig nok deri, 

at flere østersskal fandtes fæstet til marleker. Marlekene var 

m. a. 0. færdigdannet, da leret avsattes i tapestiden. 
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Har nu bollerne faat sin form ved at rulles paa elvebunden, 

maa altsaa elven engang før tapestiden ha skaaret sig likesaa 

dypt ned som nu. Man kunde ogsaa tænke sig bollerne som 

fjæresten. Dette er dog en mindre rimelig forklaring, da 

enkelte boller har indsnøringer langs midten, som tyder paa 

slitage ved rindende vand. Bølgeslaget kunde dog muligens 

frembringe lignende former. Men skulde bollerne være dannet 

færdig som fjæresten, maatte man forutsætte, at strandlinjen 

dengang laa omtrent i sin nuværende høide, og vi fik ogsaa da 

en postglacial sænkning som nødvendig konsekvens. Marlekene 

fører altsaa til samme slutning som erosionsforholdene i elveleiet. 

I det hele synes saaledes resultatet av denne diskussion at 

bli følgende: Landet hadde ved Kristianssand hævet sig gjen- 

nem den postglaciale tid, saa strandlinjen i ,boreal“ tid laa noget 

lavere end den nuværende, hvor meget, er det umulig at sige. 

Derpaa fulgte en sænkning, saa strandlinjen i tapestiden (den 

,allantiske^ tid) laa ca. 20 eller kanske nøiagtigere 21 m. over 

den nuværende. 

Er nu dette resultat overraskende? Paa ingen maate! Det 

stemmer tvertimot udmerket med de resultater, Øyen ved ganske 

andre betragtninger er kommet til. Han er nemlig ut fra sine 

undersøkelser paa Lister, ved Nordsjø og-ved Kristiania 

kommet til, ,at den ,boreale* strandlinje skulde skjære den 

nuværende omtrent paa strækningen Kristianssand—Høivaag.* 

D. v. s. ved Kristianssand skulde landet 1 ,boreal* tid ha hævet 

sig omtrent til sin nuværende høide eller kanske litt høiere. 

Sættes den „boreale“ strandlinje 2—3 m. lavere end den nu- 

værende, utgjør den postglaciale sænkning 23—24 m., et tal, som 

vel ikke er nøiagtig, men neppe meget galt heller. 

Totaloversigt over molluskfaunaen. 

I nedenstaaende tabel er sammenstillet alle de hittil under- 

søkte skjælforekomster ved Kristianssand med deres faunaer. 

Jeg har dog utelatt den tvilsomme forekomst i selve Kristians- 
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sands by. Videre skal bemerkes, at ,Dalheim* betegner den 

„yngre* glaciale skjælforekomst, ,Ottraly* marlekefore- 

komsten (m.) og den postglaciale forekomst (p.). 

naen ved Justvik er blot den glaciale del tat med. 

Av fau- 

Skraastad, 0 m. o. h. | Ottraly* (m) 0 m. o. h. ‘Kuholmen, 8— 10 m. o. h. || „Roligheden“, ca. 10 m. o. h. 
Marviken, 2—3 m. o. h. Paaskebjerg, 0— 1 m. 6. h. „Dalheim“, ca. 2m.o.h. — Kolsdalen, ca. 14 m. o. h. Sødal, ca. 2 m. o. h. Jægersbjerg, ca. 8 m. o. h. Vige, ubekjendt hoide. Eidet, 0 m. o. h. Drange, ca. 13 m. o. h. Odderoen, 6—8 m. o. h. Ved Gilsvandet, ca. 10 m. o. h. Justvik, 0 m. o. h. „Ottraly“ (p.), O m. o. h. Hakkebua, ca. 8 m. o. h, 

Anomia palelliformis, Lin. 

Ostræa edulis, Lin. . .... 

Pecten varius, Lin. . . ++- 

P. opercularis, Lin. . .... 

P. islandicus, MüLL.* .... 

Vola maxima, Lis... ... 

Mytilus edulis, Lin.* 

Modiolaria nigra, Gray.* 
Nucula nucleus, Lin . . 

Leda pernula, Miu.* ... 

Portlandia arctica, Grav.” 
Cardium edule, Lin...... 

C. echinatum, Lin....... 

C. fasciatum, Mont...... 

Lævicardium norvegicum, 

SPENGE totes ieee eee 

Cyprina islandica, Lin. . . 

Tridonta borealis, Cuemn.* 

Astarte compressa, Mont." 
A. elliptica, Brown.” 

Timoclea ovata, PENN. . 

Venus gallina, Lin...... 

Tapes pullastra, Mont... . 

Lucina borealis, Lin. . ... 

Axinus flexuosus, Mont.” . 

Abra alba, Woop ...... 

Macoma calcaria, Cuemn*. 
Solen ensis, Lin........ 

Corbula gibba, Oui .... 

Pav) 
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»Ottraly* (m.) 0 m. o.h. = Marviken, 2—3 m. o. h. Paaskebjerg, 0-1 m. 0. h. „Roligheden“, ca. 10 m. o. h. »Dalheim*, ca. 2 m. o. h Kolsdalen, ca. 14 m. o. h. Skraastad, 0 m, oh Kuholmen, 8— 10 m.0.h. ,Ottraly* (p), 0 m.o.h. — Hakkebua, ca. 8 m. o. h. 
|| Sødal, ca. 2 m. o. h. | Eidet, 0 m. o. h. 

Ved Gilsvandet, ca. 10 m. o. h. Justvik, 0 m. o. h. Odderoen, 6—8 m. 0. h. — Vige, ubekjendt høide. 3 Jægersbjerg, ca. 8 m. o. h. Drange, ca. 13 m. o. h. 

| | | | | | | | | | Mya truncata, Lin.* | 

Saxicava pholadis, Lin. og | 
S. arctica, LIN: ...... ESSENS 

Pholas candida, Lin.... . | | KEN EN 
Zirphæa crispata, Lin... . aged UA NUI pod 

Boreochiton sp." ....... — | lees 
Lepeta ceca, MüLL* .... = = PE NN MEN. 
Puncturella noachina, Lin." = 

Margarita gronlandica, 

CHEMN to ee ER _ |- —|— 

M. cinerea, Covrg.* . . ... = 

Gibbula cineraria, Lin. .. de ME 

Lunatia intermedia, Pun. |— 

Natica clausa, BRon.* ... —|—|— — | 

Littorina littorea, Lin." (?) —| |? ae lee, = 

Turritella terebra, Lix.. .. »- 

Aporrhais pes pelecani, Lin. |= 

Bela tenuicostata, M. Sars* — | 

Trophon truncatus, Strom* —| |? | | |— 

T. clathratus, Lin". ..... — ?| 

Nassa reticulata, Lin. ... — — | — 

Buccinum undatum, Lin." . — |-- |- — — | 

Neptunea despecta, Lin.*. . — | | | 

Cylichna Reinhardtii, Mout, | | 
aner SE dem ER — 

Utriculus pertenuis, Gourn* |— | | 

Ialt saaledes 51 (50) arter av skaldækte mollusker, hvorav de med * 

merkede, d. v. s. halvparten, maa antas at tilhøre glaciale avleininger. 

Idet jeg avslutter dette arbeide, vil jeg faa lov at takke 

alle dem, som paa forskjellig vis har været mig behjelpelige 

eller vist mig sin velvilje, nemlig professorerne NATHORST, 
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CoLLET, G. O. Sars og Witte, konservator Ove Danur, direktør 

for Bergens museum Jens HoLMBoE, overlærer E. JØRGENSEN, 

chefen for ,Norges geologiske undersøkelse* dr. H. REUSCH og 

amanuensis P. Å. Øyen. 

En speciel tak til hr. professor dr. BRØGGER, efter hvis raad 

jeg har omarbeidet og betydelig forkortet mit oprindelige manu- 

skript, som han hadde den godhet at gjennemse. 

Tilføielser. 

Side 24. Paa ,Graamanden* har jeg dog set et eksempel 

paa, at skuringsmerker kan være opbevart ogsaa paa flate 

fjeldplataaer, som ikke har været overdækket av løst materiale. 

Man har med det samme et eksempel paa, hvordan selv meget 

nærbeslegtede bergarter kan ha høist forskjellig motstandsdygtig- 

het mot forvitring og erosion. Der løper nemlig i den gneis- 

agtige granitbergart, som utgjør fjeldmassen, en pegmatitgang, 

som for det meste hæver sig skarpt begrænset flere centimeter 

op over omgivelserne. Mens der ellers paa den ubeskyttede 

fjeldflate ikke findes skuringsmerker, saa bræerosionen bare viser 

sig i fjeldformenes jevne, avrundede karakter, er feldspaten i 

denne pegmatitgang tildels ganske blankslitt, med fine, friske 

skuringsmerker. — Det er ikke oppe paa ,Graamandens* egent- 

lige top, denne pegmatitgang findes; men situationen er slik, at 

jeg ikke godt kan tænke mig, der nogensinde har ligget noget 

beskyttende dække over fjeldet netop her. 

Side 43. Efter oplysninger og fund vaaren 1908 har jeg 

al grund til at tro, at det forholder sig rigtig med lokalitets- 

angivelsen ,Strai^ paa nogen lerboller i katedralskolens samling. ' 

Hr. lærer GUNNSTVEIT har nemlig meddelt mig, at han og andre 

har fundet boller ved Strai, hvorav endel blev sendt ind til 

Bergens museum. Paasken 1908 lykkedes det mig da ogsaa at 

finde nogen boller ved Ytre Strai, ret overfor gaarden Liane. 

Materialet var ganske visst sparsomt, men dog tilstrækkelig til 
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at vise, at disse boller stammer fra samme tid som de ved 

»Ottraly“ og Skraastad. Av de 2 hele boller, jeg fandt, var den 

ene uten paaviselig indhold, mens den anden indeholdt et eksem- 

plar av Portlandia arctica. Paa brudflaten av en halv bolle 

fandtes ogsaa et avtryk av samme mollusk. Paa brudflaten av 

en anden halv bolle fandtes utydelige fiskelevninger, mens 

en tredje defekt bolle ikke indeholdt noget. Det hører i det 

hele til undtagelserne, at man finder noget i de brudstykker av 

boller, som ikke sjelden findes paa elvebredden. Saaledes var 

der heller intet bestembart indhold i en defekt bolle, jeg paa den 

samme tur fandt ved Prestøen. 

Side 81. Det postglaciale ler synes ved Prestøen at være 

meget utbredt. Ved et besøk i paasken 1908 fulgte jeg elve- 

bredden langs hele Prestøens dyrkede mark, flere hundrede meter, 

og mange steder iagttok jeg postglaciale skjæl, utvasket av det 

underliggende ler, leilighetsvis sammenklappede skal med ler- 

materiale imellem, hvori der fandtes mindre skjæl. Særlig hyp- 

pige var Cyprina islandica og Ostrea edulis. I mindre 

mængde iagttokes Lucina borealis, Corbula gibba, Cardium 

echinatum og Littorina littorea. Endelig fandt jeg et skalstykke 

av Vola maxima, som ikke er fundet ved ,Ottraly*, men rig- 

tignok ved Eidet. 



Forklaring til plancherne. 

PI. I. Fig. 1. „Den omvendte baat“ set fra vestsiden. 

Fig. 2. Stykke av flytblok, bestaaende av silurisk kalksten med 

talrike fossiler. Ved k ses koraller, ved s et eksem- 

plar av en Strophomena. Blokken fundet mellem Kjos 
og Holskogen. 

PI. II. Fig. 3. Parti av Møllevandsmorænen. I forgrunden talrike 

stenblokker, som ligger igjen, mens gruset er kjørt bort. 

I bakgrunden snit av morænen med indtil meterstore 

blokker in situ. 

Fig. 4. Marleker fra ,Ottraly*. Cigarkassen viser størrelsen. Den 

med k merkede er den største hele bolle, som er fundet 

ved ,Ottraly*. De med s merkede indeholder avslitte 

eksemplarer av Saxicava pholadis, Lin. eller Saxicava 

arctica, Lin. Den ene er en ,tvilliug^ og indeholder 2 

Saxicava- individer. 
Fig. 5. Fossiler i marleker fra ,Ottraly.^ 1, 2, 3 og 4er Port- 

landia arctica, Gray. 5 og 6 er Saxicava. 7 er Hyas 

araneus, Lin. 

PI. Ill. Fig. 6. Marleker fra ,Ottraly*. a viste sig ved klevning at inde- 

holde en hel del av et ekskrementlignende stof samt det 

eneste fundne eksemplar av Utriculus pertenuis, GouLD. 
b indeholdt deler av et fiskeskelet, og c bærer paa 

forsiden og paa baksiden fastheftede østersskal. 

Fig. 7. Marleker fra Skraastad. a og b er Hyas araneus, Lin., 

c og d Balanus crenatus, Brue., e. Portlandia arctica, 

Gray og f Mytilus edulis, Lin. 

Fig. 8. Snit i Topdalelvens terrasse indenfor Hakkebua. 

Det planteførende lerlag ses som et bredt mørkt belte 

et stykke oppe 1 terrassen. 

PI. IV. Kartskitse af Kristianssands omegn. 

Trykt 25. november 1908. 
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Bræmaaling i Norge 1908. 
Af 

P. A. Øyen. 

(Med Planche V—IX). 

Vi skal til at begynde med forst gjenkalde 1 erindringen 

nogle faa træk i bræoscillationen inden vor centrale høifjeldsegn, 

Jotunheimen, for de senere aar, idet vi skal mærke os, at 1 det 

store og hele var her snemængden og bræudstrækningen større 

1 1874 end 1 1901. 

I somrene 1899, 1900 og 1901 var bræerne i sterk og til- 

tagende tilbagegang 1 den centrale del. I den vestlige var bræ- 

standen 1899 nærmest stationær. I 1900 var der ogsaa i Leir- 

dalen en stærk tilbagegang, ligesom ogsaa 1 den vestlige del 

tilbagegang da fandt sted. Fjeldtjernene var overalt isfri. Og 

fra 1901 berettes, at det ikke havde været saa snebart ı mands 

minde som da. I det hele udmerkede sig aarene 1899, 1900 og 

1901 ved lidet vintersne og tørre, varme sommere. Aaret 1902 

bragte megen vintersne, en kold, vaad sommer med usædvanlig 

meget sne, bræstanden var stationær eller muligens tiltagende, 

og fjeldtjernene, saaledes f. eks. Juvvand, islagte. Juvvandet 

var ved mit besøg 27 august 1902 isfrit ved udløbet, men ellers 

for den største del islagt og tillige dækket med sne; og den 

næste morgen havde man heroppe et egte, stormende Galdhøveir 

med en hel del nysne udover flyen, idet 6^ a. m. noteredes 
Nyt Mag. f. Naturv. XXXXVII. II. 1909. 7 
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vindstyrke ca. 4 og lufttemperatur 0°. Aaret efter meddelte 

Knup Vor, at Juvvandet den sommer, 1908, blev isfrit i midten 

af august, og at 1 de 29 aar, som han da havde vandret om i 

Jotunheimen, havde Juvvandet kun været islagt tre somre, nemlig 

1888, 1898 og 1902. Galdhøtindens top var 1 1902 og 1903 

belagt med et snedække; i begyndelsen af sommeren 1903 var 

det to meter tykt, saa tøede det noget 1 slutningen af juli, men 

1 august lagde der sig atter nysne over tinder og bræer. Som- 

meren 1903 var nemlig ogsaa kold med usædvanlig meget sne 

fra forrige vinter og tiltagende bræstand i den sydvestlige del. 

I det hele udmerkede de to aar, 1902 og 1903, sig ved sterkt 

snefald og kolde sommere, tiltagende snemængde 1 høiden, men 

muligens aftagende bræudstrækning. I den vestlige del bragte 

sommeren 1904 aftagende bræstand, liden nedbør, men kold 

sommer. 

Foruden hvad der for aaret 1904 er meddelt ı den tilsva- 

rende, aarlige beretning om bræforandringen (10),! tør det ogsaa 

i tillæg dertil have sin interesse at minde om indholdet af endel 

avisudklip, som giver oplysning om enkelte meteorologiske for- 

hold denne sommer. Saaledes meddeles 1 , Aftenposten" 7°/; fra 

Otta om en orkanagtig storm fra nord og endnu værre tilfjelds. 

Og i samme avis skrives ?!/; fra Gjendesheim om 25—30° C. 1 

skyggen paa Skogadalsbøen ?*/;; endvidere meddeles at Glitretinds 

sneskavler efter nyere maalinger skal rage høiere end selve 

Galdhøtindens top. Og paa samme sted meddeles om et sterkt 

tordenveir ?5/; fra Storfjeldet og Atna. Endvidere finder man i 

samme blad ?! en korrespondance fra Kampesæter, at veiret i 

fjorten dage har været ,et uafbrudt godveir, med Jotunheimens 

snedækte tinder klare, uden en eneste skydot. Det fineste 

„pigveir“, man har kunnet ønske sig; men nat til den foregaa- 

ende dag iagttoges derfra ,et storslagent uveir 1 det fjerne. 

Udover aftenen trak den ene sky efter den anden op paa den 

1 De i parentes med udhævet tryk vedfoiede tal henviser til nr. i den 
vedføiede literaturfortegnelse. 
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tidligere saa klare himmel, der henved 12-tiden tilslut saa nok 

saa skummel og mørk ud. Med et skar et ualmindelig sterkt 

lyn gjennem luften og oplyste det vældige landskab. Af tordenen 

skjønte vi, at uveiret endnu var fjernt og vedblev at være det 

den time, det varede udover natten. Lyn fulgte paa lyn, snart 

zikzaklyn og saa nogle merkelige lyn, der formede sig som en 

kugle, der med en rasende hurtighed for gjennem luften. Det 

sidste lyn, som vi saa, delle sig 1 to, idet en kugle for ret ned 

tilvenstre og den anden ret ned tilhøire. Den hele horizont op- 

lystes — — — det var et storartet og gribende skue.*  Aaret 

1904 medførte 1 hele den sydøstlige del af landet en sterk vand- 

mangel. Men i modsætning hertil meddeles, at ,sommeren 

1904 1 Nordland var en af de vaadeste 1 mands minde*?. Fra 

østre Slidre meldtes 119, at hele Jotunheimen var overdækket 

af sne og alle smaavand og fjorde helt tilfrosset. Og denne høst 

faldt der i Kristiania sne 1 begyndelsen af november, saaledes 

den 8de, og da jeg om morgenen den 9de gik paa universi- 

tetet, laa der ca. 1 dm. sne i Slotsparken, paa Tullinløkken og 

1 universitetshaven, og solen skinnede paa den hvide sne som 

paa en januarmorgen. 

For aaret 1905 er lidet at tilføre, hvad der allerede er med- 

delt i den afmindelige aarsberetning (11) og den mere generelle 

oversigt (39). Marke os bør vi fra dette aar det store ras paa 

Ravnefjeld i Loen natten mellem 15 og 16 januar ?. Lidt oversigt 

for egnen om Galdhøtinden faar man ogsaa i de meddelelser, 

som Knup Vote tilstillede mig i slutningen af oktober 

1906: ,du husker nok 1901 med sin intense varme hele 

sommeren, dog var det slet ikke varmt før ved solhverv den 

sommer, da forsommeren var temmelig kold. Saa kom 1902 

med sin kulde og sne; hele sommeren saa man knapt en bar 

isflæk. 1903 var noget bedre, men sneen bedækkede fuldstændig 

1 Naturen 1905, pag. 199 flg. 
2 Den norske turistforenings aarbog 1905, pag. 111. 

3 Naturen 1965, pag. 161. 
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Galdhøpiggens top disse aar, ligesaa for det meste 1904 Ifjor 

var toppen bar, og iaar endnu meget mere. Forsommeren var 

usædvanlig varm jaar, saa sneen var mere bortsmeltet til St. 

Hans, end den som regel pleier at være; men med solhverv for- 

andredes temperaturen øieblikkelig. Isommer var veiret usæd- 

vanlig variabelt; saaledes ved solhverv, da det som nævnt slog 

om fra varme til kulde, og denne kulde varede tre uger. Om 

natten var det ofte 6° kulde ved Juvvashytten, og om dagen 

sur og kold vind; iste juli var der 4 tommer nysne, som laa 

helt ned i lierne.* Videre meldte Knup VoLE om nysne #/; og 

16/;, om sneslud !5/;, om sprutregn !?/, om snefog ?/;, om sne- 

storm ?1/;, om fint sommerveir ?*/;, om regn 24/7, om snestorm %/;, 

om straalende solskin ?6/;, og fra denne dag til */; sommerveir, 

hvorefter fulgte mere varıabelt veir, men 14de, 15de og 16de 

august var der stridregn; 16%; var elvene paa sit hoieste, og slig 

flom har der ikke været siden 1860, saa bræerne skylledes rene 

for sne, og der var for det meste bar is paa alle bræer. Natten 

mellem 22 og 23 august faldt der 6 tommer nysne ved Juvvas- 

hytten. De sidste dage af august var veiret vekslende. Men 

saa kom september med mildt, straalende veir hele maaneden, 

ligesaa halvdelen af oktober. Sneen var særdeles meget borttøet 

i høifjeldet denne høst. Endvidere meddelte Knup VoLE i et 

brev af *7/ til , Aftenposten" (cfr. 1906, nr. 701): „baade igaar 

og idag er her + 7 gr. Reaumur, elve og bække er svulmet op 

og staar saa høit, som de kun en sjelden gang gjør om som- 

meren. En betydelig snemængde faldt her i sidste halvdel af 

forrige maaned. I nogle dage havde vi seks tommer sne. Den 

forsvandt snart nede i dalen, men oppe paa høifjeldet, hvor der 

ogsaa var kommet en masse, som blev ikke ubetydelig øget ved 

senere snefald, har den ligget uberørt af lindveiret lige til igaar. 

Siden er den dog som feiet væk, lige op til de høieste tinder, 

og deraf kommer flommen, som det varme veir har foraarsaget. 

Høsten har været usædvanlig mild heroppe, og der findes endnu 

ikke tale i jorden.” 
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Indholdet af endel meddelelser 1 ,Aflenposten* ogsaa ellers 

1 løbet af sommeren og høsten 1906 kan det være paa sin plads 

at minde om. Saaledes en meddelelse af Knup Vote !?/, om 

den tidlig indtrædende vaar, om forholdsvis lidet fjeldsne den 

foregaaende vinter; lillejuleaften var der paa Galdhøtinden næsten 

bart som om sommeren. */; meldtes fra Tromsø, at Signaldals- 

elven i Lyngen tirsdag steg 10 fod over almindelig vandstand, 

saa hele dalen blev oversvømmet, og eng og skov ødelagdes i 

stor udstrækning; paa flere steder dannede elven nyt løb, og slig 

flom kan ingen mindes. ?!/; findes indrykket en korrespondance 

fra Gjendesheim af !5/;: ,igaaraltes havde vi saaledes her — — 

et skyllende øsregn. Samtidigt trak der op et tordenveir, som 

meddeleren aldrig har oplevet magen til,“ og resultatet var, at 

Gjendin i løbet af et døgn var steget adskillig over 1 meter, og 

2 å 300 meter fra Gjendesheim op mod Veslefjeld var der gaaet 

et ganske stort jord- og stenskred helt ned til vandet, og et 

lignende skred var ogsaa gaaet fra Veslefjeld ned henimod veien 

mellem Bessæter og Gjendesheim, hvor skredet havde bredet sig 

udover de flade myrer. ?!/, indeholdes igjen en meddelelse fra 

Knup Vote af !/, om, at høsten er kommen, og at saa sneløse 

har ikke bræerne været 1 Jotunheimen siden 1901. Længere ud 

paa høsten meldtes *% om storm saavel fra Valders (ur. 695) 

som fra Vestlandet (nr. 696) og det nordlige Norge (nr. 695). 

Endvidere vil man finde forholdene i 1906 mere udforlig behand- 

let ved et par tidligere anledninger (15, 33). 

For aaret 1907 kan uden videre kun henvises til den almin- 

delige aarsberetning (16). 

Klimat- og bræforhold 1907—08. 

Fra Ronderne meddeler føreren OLE Nasset, at. vinteren 

1907—08 var forholdsvis mild, men saavel i Ronderne som de 

omkringliggende trakter var der meget vintersne. Sommeren 

1908 har været meget varm, ligesom der ogsaa har været meget 
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regn; af den grund er snefounerne svundet saa ind, at der 

næsten ikke findes sne igjen i Ronderne. 

Fra Lesjeskogstrakterne meddeler føreren, Epv. Mormen, at 

1 september 1907 var nedbøren 54,8 mm., 1 oktober 39,8 mm., 

i november 21,1 mm., i december 19,6 mm. Ved aarets udgang 

var der kun ca. 30 cm. sne. Januar havde 83,9 mm. nedbør, 

tildels med regn, og februar havde 109,5 mm. med den største 

snedybde, nemlig 127 cm. og sterkt regn den 10de. Marts havde 

kun 2,8 mm., april 25 mm., mai 6,2 mm. og juni 45 mm. 

Barmark indtraadte omkring 23de mai. Juli var noksaa regn- 

fuld med 59,1 mm,, august ligeledes med 59,3 mm. Vinteren 

1907—08 var saaledes ikke af de værste med hensyn til nedbør, 

ligesom den var noksaa mild. Vaaren var sen. Sommermaa- 

nederne var varme, saa fjeldbræerne er temmelig smaa og graa- 

farvede. . 

Fra omegnen af Hardangerjøkelen meddeler føreren, ENDRE 

lasærH, at der ingen bræmaaling har fundet sted ved Hardanger- 

jøkelen. Rembesdalsskaaken er 1 stadigt aftagende; den gaar 

nu ned til Rembesdalsvandets øvre ende, hvor der har ophobet 

sig store sandbanker. Ældre folk forteller, at bræen naaede til 

midten af vandet for 70—80 aar siden. En ældre mand 1 Simo- 

dal paastaar, at han mindes, jøklen laa der, hvor Deemmevas- 

hytten nu staar. Den 1 oktober ifjor opsattes endel mærker 

paa bræen nær Luranuten, ca. 50 meter fra randen; disse mær- 

ker var ıvaar ført 20—30 meter nedover. De øvrige bræer ved 

Hardangerjøkelen antages ogsaa at være aftagende. Nedbøren 

har de sidste vintre gjennemgaaende været liden. Ifjor var der 

stor forskjel paa snemængden øst og vest for Hardangerjøkelen, 

idet østsiden omkring Finse havde lidet sne, medens vestsiden 

havde meget sne. Sidste vinter var der lidet sne overalt; vaaren 

kom tidligt, og sommeren har været sjelden varm, saa Hardanger- 

jøkelen denne sommer har været sjelden bar; paa steder, hvor 

den pleier at være dækket af sne, viser den blaa is sig over 

lange strækninger; nye sprækker og bræformer er kommet til- 
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syne. Omegnens fjelde har neppe været saa snebare i de 

sidste 20 aar. 

Fra Mauranger meddeler føreren, GOTSKALK GJÆRE, at 

Folgefonnen viser sig al være 1 tiltagende i det sidste aar, hvil-- 

ket vistnok skyldes det store snefald paa høifjeldet og den lave 

temperatur udover vaaren og forsommeren. Af denne grund har 

bræerne paa vestsiden af Folgefonnen, særlig Bondhusbræen, 

eget betydelig. Fra midten af jali og udover eftersommeren har 

veiret været mildt og regnfuldt med rig vandføring i elvene. 

Fra Nordfjord beretter føreren, T. A. Gremune, at sidste 

vinter var meget mild, med lidet sne og meget regn, i det hele 

ustadigt veir. Sommeren har været stadig varm med lidet ned- 

bor. Bræerne er derfor 1 sterkt aftagende. 

Fra Hornindalsfjeldene meddeler føreren, H. A. RAFTEVOLD, 

at snemængden var størst 1 februar med snedybde 256 cm. I 

marts og april var der lidet nedbør. Sommeren har været 

varm og tildels regnfuld. Bræerne er som følge deraf 1 rask 

tilbagegang. 

Indholdet af endel avisudklip vil ogsaa give en oversigt 

over aarets klimatiske forhold i vore til bræerne stødende egne. 

Saaledes meldes ,Afteuposten* 19 (efr. 1908, nr. 33) fra Sjaak 

om sterkt toveir med 5—6 gr. varme og om bare landeveie som 

ved sommertid. I samme avis meldes 7/3 om sterk snestorm fra 

øst paa Sørlandskysten, særlig fra Arendal, Kristianssand og 

Mandal. Og fra samme blad for iaar skal vi ogsaa mærke 

indholdet af en række folgende. meddelelser, saaledes ?/; om 

vandmangel 1 Narvik (cfr. nr. 140) paa grund af den langvarige 

tørke og frost sidste høst og vinter, idet gammelfolket ikke kan 

mindes sligt 1 de sidste 25 aar. Videre !?/; om det store snefald, 

som stansede trafiken (cfr. nr. 140), og om hvis herjinger der 

snart sagt meldes fra alle kanter af landet, saaledes fra Odalen 

om en orkanagtig snestorm fra NNE., ligesaa fra Vinger med 

en snehøide af 2 meter, ligesaa fra Østerdalen, Gudbrandsdalen, 

Romerike og Nordmarken; Vestbanen var blokkeret mellem 
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Drammen og Skien, ligesaa Valdersbanen og Gjøvikbanen, lige- 

saa kjørte lokomotivet fast ved Sandermosen. 1; skede af frygt 

for udglidninger i Gauldalen direkte henvendelser til regjeringen 

(cfr. nr. 271). Fra Grjotlien meldes !5/; at der iaar er mindre 

sne end vanligt paa fjeldovergangen til Stryn og Geiranger og 

fra Fokstuen #/;, at veien over Dovrefjeld nu er opskuffet og 

farbar med hjulredskaber, men at der endnu er meget sne, især 

tilfjelds (cfr. ?5/;. Fra Skien meldes !/, at den sterke varme 

har taget saa paa sneen i fjeldene, at der er blevet flom 1 alle 

distriktets vasdrag, dampskibstrafiken gjennem Bandakkanalen 

er stanset, vandstanden stiger raskt og er allerede adskillig over 

den gjennemsnitlige Fra Drammen meldes ogsaa l/;, at flere 

fabriker paa Eker har maattet indstille driften paa grund af 

flommen (cfr. nr. 301). Ligesaa bør man merke sig det store 

skred i Norangsdalen, hvorom der meldes fra Aalesund !/, (cfr. 

nr. 301). Fra Gudbrandsdalen meldes ?/,, at aarsveksten staar 

udmerket (cfr. nr. 303). ?/; meldes fra Drammen, at flommen 

fremdeles er stigende (cfr. nr. 303). Fra Roverud i Solør meldes 

ogsaa *;, at flommen i Glommen. stiger for hver dag; vand- 

standen i Glommen ved Traadstadsund var den foregaaende 

aften den høieste paa mange aar (cfr. nr. 303). Fra Fredriks- 

stad meldtes ?/; om koldt veir i nordre Østerdalen; Glommen 

er derfor synkende gjennem Østerdalen, men Glommens nedre 

del er fremdeles stigende. Og fra Skien meldes samme dag, at 

vandstanden i Skienselven er raskt stigende. 4/4, meldes fra 

Skien, at flommen synes at have naaet kulminationen. Fra Nor 

i Solør meldtes %;, at flommen i Glommen opover Solør og i 

Odalen var i aftagende, og at den oversvommede kongevei ved 

Norsfossen var klar for vand. Men naar Glommen minker 

efter en saadan flom, kommer de frygtede udrasninger. Elven 

har igaar og mat brudt paa flere steder, saaledes ved Flisen, 

ved Skulstad i Grue og ved Nor i Brandval, hvor den har taget 

en stor del af gaarden. Ovenfor Nor, ved Strømnæs, tog Glom- 

men i flomfaldet for endel aar siden to smaa eiendomme. Inat 
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har Glommen ædt sig lige ind paa Nors jernbanestation; konge- 

veien er raset ud i elven og store jorder er raset ned i elven 

(cfr. 313). Fra Nor meldtes videre °/;, at udrasningen ved Nor 

var stoppet denne gang. 200 meter af hovedveien er gaaet med, 

og mellem 25—30 maal med tilsaaet aker og eng er forsvundet, 

og Glommen har ædt sig ind 1 et stort jorde; det er nu et dybt 

tjern, og fra overfladen paa jordkanten og til bunden ı dette 

tjern maaltes 18 m. dybt. For vel hundrede aar siden tog 

Glommen lidt ovenfor Nor 4 gaarde paa en dag, For 50 aar 

siden tog den ligeledes eiendommen Rapstad, og for 20 aar siden 

begge eiendommene Haukerud og Strømsnæs ovenfor Nor (cfr. 

nr. 318). Fra Espedalen meddeltes i en korrespondance af ?*/: 

Onsdag formiddag var der et usædvanlig vakkert og klart sol- 

skinsveir. Henved 1-tiden formørkedes imidlertid pludselig him- 

melen, og nord for Jotunheimen kom drivende svære sorte 

tordenskyer, der sendte nedover fjeld og sjø et voldsomt styrtregn, 

som 1 et øieblik gjorde alle folk, der da færdedes ude, gjennem- 

vaade til skindet. Samtidig begyndte lynene at flamme og 

tordenen at rulle henover de svære vidder. 

Uveiret stod paa ligefra kl. 1 formiddag til 8 aften. Enkelte 

oieblikke syntes det, som om det rasede fra alle verdenshjørner 

paa engang. 

Flere gange lynede det paa engang oppe paa fjeldsiderne 

baade tilhøire og tilvenstre af vandet. En enkelt gang slog to 

lyn et kors øverst oppe paa toppen af Storhø. Det var et høist 

merkeligt og eiendommeligt syn, idet korset flimrede og glimtede 

med en usædvanlig glans og klarhed i nogle faa sekunder. 

_ Uveiret igaar stod i voldsomhed betydelig over det stygveir, 

der rasede paa disse kanter en augustdag for nogle aar siden. 

Dengang saa man over Griningsdalen et af de her 1 landet 

sjelden forekommende kuglelyn; lynet, der for som en kugle 

gjennem luften, syntes at eksplodere 1 trakterne omkring Aakre- 

sæter, idet kuglen sprang og udsendte til alle kanter straaler 
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i røde, gule og blaa farver. Det var et høist eiendommeligt og 

pragtfuldt fyrverkeri^ (cfr. nr. 416). 

Et voldsomt tordenveir gik om morgenen ?5/; over det øst- 

lige og sydlige Norge fra syd til nord; lynet slog ned flere steder 

i omegnen af Kristiania (cfr. 416). Fra Lillehammer meldtes 

13/3, at der igaar trak et meget sterkt uveir over Gudbrandsdalen: 

elven Sjoa steg saa voldsomt, at den ikke har været større siden 

1860, og de sidste dages heftige regnskyl har bevirket skred 

over det nye veianlæg i Lom, hvor flere kvernhus m. m. er 

feiet væk. Bovra 1 Lom er større end 1 1860 (cfr. nr. 448). En 

korrespondance fra Bessheim af ??/, giver nærmere oplysning 

om forholdet inden den centrale høifjeldsegn: „Veiret har helt 

fra sæsonens begyndelse været udmerket — lidt regn har vi jo 

af og til havt, men hovedsagelig kun om nætterne — med indtil 

18° R. i skyggen. Sidstleden søndag kom imidlertid et pludseligt 

omslag 1 veiret, som bragte temperaturen til at synke helt ned 

til 7° R., og samtidig begyndte det at blæse en sur, kold vind, 

som undertiden antog karakteren af en virkelig storm, der man- 

dag var saa voldsom, at Sjodalsvandet neppe kunde befares. 

Samtidig satte det md med regn, som lidt efter lidt øgedes, for 

onsdag aften at kulminere med et uveir, som en mand, der har 

boet paa Bessheim 1 over 25 aar, kun har oplevet en eneste 

gang før, nemlig for to aar siden. Det var ganske, som om 

alle himlens sluser havde aabnet sig, og dette uveir vedvarede 

til over midnat. 

Det viste sig snart, hvilke kolossale vandmængder, der 1 de 

sidste døgn — især onsdag eftermiddag og aften — var kommet 

ned, idet smaabækkene voksede til aaer og aaerne til elve; des- 

uden dannede der sig 1 fjeldene rundt Sjodalsvand 1 snesevis af 

nye bække, som lig sølvaarer 1 stride fosse styrtede ned ad 

fjeldsiderne. 

Bessa elv blev saa stor, at den ikke kan erindres større, 

og Sjodalsvandet steg 1 løbet af disse dage omtrent 2 meter, 

saa fiskeboder og baadnøst stod halvveis under vand. 
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Ved 10-tiden onsdag aften, medens uveiret rasede som værst, 

gik der mellem Bessheim og Bessestranden et større jord- og 

stenras, som begyndte halvveis oppe i lien og medtog alt, hvad 

der fandtes paa dets vei, saa fjeldet, hvor raset er gaaet, nu 

ligger aldeles nøgent. Raset gik tvers over den langs Sjodals- 

vandet nyanlagte vei og helt ud i vandet. 

Om noget andet skred her i nærheden har vi ikke hørt; 

men veien mellem Hindsæter og Randsverk er paa flere steder 

ødelagt og broer revne væk, saa den idag ikke var farbar, ialfald 

ikke for les. Som sagt ser det ud til, at uveiret kulmlnerede 

igaaraftes, da vi idag med undtagelse af et par ganske kort- 

varige byger har havt særdeles godt veir med 13° R.* (cfr. nr. 457). 

Fra Storelvedalen meldes ogsaa !?/, at to døgns voldsomt 

regnveir har bragt alle vasdrag til at stige voldsomt; Glommen 

vokste 2 m. paa 10 timer. Størst var flommen 1 Søkkundaaen 

ved Rasten; hovedveien ødelagdes fuldstændig paa en strækning 

af 3—400 meter, og telefonledning og veibro er ogsaa ødelagt 

(efr. nr. 450). Over flommens fordeling faar man en oversigt 

gjennem vasdragsdirektørens meddelelse af 4/,, at under de sidste 

dages sterke regn er flere af østlandselvene steget meget betyde- 

lig; fra Tretten meldes der om en meget betydelig flom og saa- 

vel Vinstra som Sjoa og Otta er steget meget sterkt. I Dram- 

mensvasdraget er derimod flommen mindre og vandstanden i 

Skienselven har ikke gaaet noget synderlig op (cfr. nr. 450). 

Efter hvad der meldes fra Hamar 2, gjorde det voldsomme 

regnskyl stor skade i Gudbrandsdalen og paa Hedemarken (cfr. 

nr. 449). Bovra var i flomdagene betydelig større end i 1860; 

i jordbankerne ved Bøvras udløb i Otta har elven gravet ud 

store jordmængder (cfr. 5/, nr. 452). 1/ gik et stort stenskred 

i fjeldet ret op for Kvam jernbanestation (Gudbrandsdalen), og 

der har ikke været saa voldsomt uveir siden 1860-aarene (cfr. 

nr. 455). Fra Hamar meldes 5}, om et usædvanlig voldsomt 

uveir, som ved 4-tiden om eftermiddagen 1 form af et voldsomt 

skybrud, ledsaget af lyn og torden og en sterk storm, gik over 
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byen og de omliggende Hedemarksbygder (cfr. nr. 454). Fra 

Hamar meldes #/; med hensyn til flommen 1 Østerdalen, at saa 

voldsomme har vandmasserne været, at de har taget med sig 

og henlagt store træer med bar og rødder baade over veien og 

over eiendommene. — Terrenet er fremdeles i ikke liden ud- 

strækning belemret med gjenliggende træer og skogaffald, og 

udtalelser fra lokalkjendte folk gaar ud paa, at vandmasserne 

dennegang var langt større end i nogen før kjendt flom (cfr. 

nr. 453). I et brev fra Juvvashytten af !5/; meddeler Knup Vote, 

at den 10de, 11te og 12te, altsaa 1 tre døgn, stridregnede det 

her, og det flommede nedover bræerne, og alle bræbækkene var 

sorte som jord; flommen var ikke saa stor her 1 1860 og gjorde 

heller ikke dengang saa stor skade, som nu. Her er aldeles 

snebart paa bræerne og saaledes letvint at færdes; siden 1901 

har vi ikke havt sommervarme før iaar, men nu har vi da havt 

en deilig varm sommer (cfr. nr. 465). ??/; anslaaes den samlede 

skade af flommen i Storelvedalen til over 20000 kr. (cfr. nr. 465). 

5/49 faar man følgende meddelelse om den eiendommelige varme- 

bølge: I de sidste dage har man i de fleste af Europas lande 

havt en overordentlig sterk varme i forbindelse med meget fugtig 

luft. Man har nui oktober oplevet en ,Indian-summer.* Varme- 

bølgen kom over beltet mellem Spanien og Azorerne, og gik 

over Vesteuropa helt op til det nordligste af Skandinavien (cfr. 

nr. 565). Fra Rognes meldes 5/,., at 1 store strog af Guldalen 

har det regnet voldsomt de to sidste døgn: Gulelven steg derfor 

inat som i hoieste vaarflom, og mindre udglidninger har fundet 

sted (cfr. nr. 565). Samme dag meldes fra Tromsø, at efter en 

længere regnveirsperiode med sne paa fjeldtoppene ligger idag 

hele fjeldsiderne snedækkede (cfr. nr. 565). "10 meddeles, at 

paa grund af langvarigt voldsomt regnveir er der gaaet flere 

jord- og stenskred 1 distrikterne omkring Tromsø; i Nordkjosbotn 

1 Balsfjorden har saaledes et skred anrettet stor skade paa ager 

og eng, og i Romfjorden er der gaaet et stort stenskred mat 

(cfr. nr. 606). Fra Røros meldes 9/4, at der overalt i fjeldtrak- 
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terne deromkring er faldt adskillig sne det sidste døgn gjennem 

Guldalen op til 6 tommer; da man den sidste nat har havt 

— 18—20°C., er det sandsynlig, at vinteren nu indfinder sig 

for fuldt alvor (cfr. nr. 629). Søndag 8 november havde man i 

Asker bar mark med sommerligt solskin, men mandag morgen 

% var der faldt vel en decimeter sne, og sneen laa ogsaa hvid 

1 universitetshaven. I denne forbindelse bør kanske ogsaa erin- 

dres den store udglidning i Hønefosskjæringen (Aftenposten ?!/,, 

nr. 485) og det store stenskred ved Gudvangen (Morgenbladet 

2/10, nr. 549) samt lerraset 1 Nannestad (Aftenposten "/;, nr. 261). 

Videre skal vi imidlertid mærke os følgende: Den 19 medde- 

les fra Gudbrandsdalen om en enestaaende høst iaar med mildt 

og tørt veir, men der er fare for vandmangel (cfr. Aftenposten 

nr. 639). Videre meddeles 11/11, at fra Vestlandet har der i det 

sidste lydt sterke og gjentagende klager over truende .vand- 

mangel; ogsaa paa Østlandet begynder de samme klager at 

høres (cfr. Aftenposten nr. 638). Og 1311 meddeles ved vasdrags- 

direktøren om den lave vandføring 1 vore elve, at vandføringen 

nu 1 de østenfjeldske elve er usedvanlig liden 1 forhold til aars- 

tiden; dette kommer af, at den almindelige høstflom hidindtil er 

udeblevet (cfr. Aftenposten nr. 642). 

Den norske turistforening har ogsaa i 1908 bevilget et lidet 

bidrag til udførelsen af bræmaalinger, og herfor er da følgende 

bræer eftermaalte: Steindalsbræ, Leirungsbræ, Svartdalsbræ, 

Langedalsbræ, Sletmarkbræ, østre og vestre Memurubræ, Heil- 

stugubræ, Tveraabræ, Sveljenaasbræ, Styggebræ, Veslejuvbræ, 

Storjuvbræ, Heimre Illaabræ, nordre og søndre Illaabræ, Vetle- 

bree, Storbræen (Leirdalen) af føreren OLE Vore, endvidere 

Bøverbræen (Smørstabben) af føreren Nits BAKKEBERG, endvidere 

Veobræ og Glitterbræ af føreren K. STORSTENRUSTEN, endvidere 

Gjertvasbræ, Styggedalsbræ, Skagastølsbræ, Midtmaradalsbræ, 

Ringsbræ af føreren OLA Bere. Ved Jostedalsbræen efter- 

maaltes Briksdalsbræ, Mjølkevoldsbræ og Aabrækkebræ af gaard- 

bruger ANDERS BRIKSDAL, og ved Folgefonnen eftermaaltes Bond- 

husbræen af føreren S. 0. SUNDAL. 



110 P. A. ØYEN. 

Jotunheimen. 

Steindalsbræ. 

Beskrivelse af denne bræ findes ved et par tidligere anled- 

ninger (62, pag. 70, og 15, pag. 908). Denne bre blev afmær- 

ket 22/8 1902, eftermaalt !?/; 1905, med afstand fra varde til bræ- 

kant 73,6 m. 11906 og 1907 blev den ikke eftermaalt, men 

derimod 1 1908, med en afstand fra varde til brækant 97,9 

meter. 

Denne bræ har altsaa 1905—1908 aftaget 24,3 meter. 

Leirungsbræ. 

Leirungsbræen er ogsaa beskrevet ved et par tidligere an- 

ledninger (62, pag. 67, og 15, pag. 309). Denne bre blev af- 

market ??/, 1902 og eftermaalt 1% 1905 af ingeniør LARGE, 

men utilfredsstillende, idet der blev maalt fra en kjæmpeblok 

med varde til brækanten 26 meter, uden at der blev maalt til 

det indhugne mærke; maalingen af 1905 har derfor ikke kunnet 

benyttes, og vil vanskelig kunne udnyites af andre end hr. LARGE 

selv. Thi mar har Org Vorr givet følgende meddelelse: ved 

Leirungsbræen maatte jeg søge en tid, idet intet spor af nogen 

varde fandtes, og paa elvens høire side fandtes flere blokke af 

den angivne størrelse, men endelig fandt jeg den blok, hvor 

x-mærket tydelig saaes paa den mod bræen vendende side, 

men elven randt ı to grene, en paa hver side af mærkeblokken. 

Paa blokken satte jeg en varde af 6 stene; den tidligere varde 

maa være feiet vek af skred. Eftermaalingen fandt sted 19; 

1908, med en afstand fra x-mærket til brækanten af 181,8 

meter. Efter 1902, da afstanden var 148,5 meter, findes saa- 

ledes ved denne bræ ingen brugbar maaling. 

Denne bræ har saaledes 1902—1908 aftaget 35,3 meter. 

Svartdalsbræen. 

Denne bræ er beskrevet ved flere tidligere anledninger (1, 

pag. 30, 4, pag. 193, 15, pag. 312). Denne bre blev afmærket 
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høsten 1902. Den blev eftermaalt i 1904 og 1905, men derimod 

ikke 1 1906 og 1907. Jaar meddeler Orr Vor, at der ved denne 
bræ kun var en varde, men ingen grei sigtelinje; han opsatte 
derfor en liden varde nærmere bræen for at bestemme sigtelin- 
jens retning. Afstanden mellem varde og brækant, som i 1905 
var 49 meter, viste sig ved eftermaalingen !"/; 1908 at være 

97,1 meter. 

Denne bræ har altsaa 1905 —1908 aftaget 8.1 meter. 

Langedalsbræen. 

Denne bræ er ogsaa beskrevet ved et par tidligere anlednin- 

ger (1, pag. 29 og 15, pag. 313). Denne bræ blev afmærket høsten 

1902. Den blev eftermaalt 1 1904 og 1905, men derimod ikke 

1 1906 og 1907. Iaar meddeler OLE Vote, at der ved denne 

bræ kun fandtes en varde, men ingen afmærket sigtelinje. Der 

maaltes 1 sydlig retning, dog maa bemærkes, at en noksaa liden 

svingning til høire eller til venstre kan bevirke flere meters 

forskjel i afstanden mellem varde og brækant. Paa en større 

sten mellem varde og brækant opsattes derfor en sigtevarde af 

tre stene, mellem hvilke maalebaandet skal strækkes. Afstanden 

mellem varde og brækant som i 1905 var 52,4 meter, viste sig 

ved eftermaalingen 2°/, 1908 at være 52,3 meter. 

Denne bræ har altsaa 1905—1908 tiltaget 0,1 meter eller 

praktisk talt har den i denne tid i det hele været stationær. 

Sletmarkbræen. 

Denne bræ er ogsaa beskrevet ved et par tidligere anled- 

ninger (1, pag. 29 og 15, pag. 314). Denne bræ blev afmærket 

høsten 1902. Den blev eftermaalt 1 1904 og 1905, men derimod 

ikke 1 1906 og 1907. Ved denne bræ findes et sigtemærke 

mellem varde og brækant. I 1905 var afstanden mellem varde 

og brækant 21 meter, og ved eftermaalingen °°/; 1908 fandtes 

nævnte afstand at være 29,6 meter. 

Denne bre har saaledes fra 1905—1908 aftaget 8,6 meter. 
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Østre Memurubræ. 

Denne bræ er beskrevet ved en tidligere anledning (15, pag. 

323) Den afmerkedes sommeren 1902 og har senere hvert 

aar været eftermaalt undtagen 1906. 

Eftermaalingerne af denne bræ viste (16, pag. 362): 

1907 18/3 1908 

a— = 56,6 m. 12,8 m. 

B—y = 63,3 m. 63,5 m. 

Denne bræ har altsaa 1907—1908 aftaget 16,2 meter. 

Vestre Memurubræ. 

Denne bræ er ogsaa beskrevet ved en tidligere anledning 

(15, pag. 320). Den blev afmærket sommeren 1902. Den har 

senere været eftermaalt hvert aar undtagen 1 1906. 

Det vedføiede fotografi (Pl. V, fig. 1 & 2) optaget ved eftermaa- 

lingen 17/; 1903 (9, pag. 94) giver et indtryk af denne bra, af dens 

karakter som tversgaaende dalbræ og af dens delvis sammensatte 

karakter, idet den nemlig ogsaa udsender en biarm tilvenstre. 

Seet fra en anden side, nemlig fra billedets baggrund tilhøre, 

er tidligere meddelt et fotografi (16, pag. 362, pl. II, fig. 1), der 

tillige viser det indbyrdes forhold mellem de to Memurubræer. 

Sammenligner vi de to billeder, saa fremgaar bræens vifteform 

tydelig. Gaar vi saa tilbage til en nærmere betragtning af det 

førstnævnte billede (Pl. D, saa udgjøres hovedindtrykket af det 

mere skjoldformede, nedre parti tilhøire og viftens fremstikkende 

parti i forgrunden, hvis forreste parti viser det udprægede mo- 

rænelandskab foran bræen. Paa selve bræbilledet lægger vi for- 

uden mærke til den vifteformede struktur væsentlig hovedvegten 

paa betragtningen af den eiendommelige fordeling af det super- 

glaciale morænemateriale. Det longitudinalt og transversomargi- 

nalt anordnede materiale falder her paa grund af vifteformen 

nærmest i samme klasse, 1 sin anordning paa det nøieste sammen- 

knyttet med den vifteformige struktur. Tilhørende en helt anden 
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gruppe er det materiale, vi saavel i endepartiet tilhoire som i 

frontparliet i forgrunden ser, anordnet 1 egte transveralt forløb 

knyttet til den smukt udviklede transversalstruktur. Hvad der 

her kanske er egnet til at vække særlig interesse og opmærk- 

somhed, er det eiendommelige forhold, som man sjelden har an- 

ledning til at iagttage paa en mere iøinefaldende og typisk maade 

end her, at man saavel for den longitudinale som transversale 

gruppe kan; føre det superglaciale materiales genetiske oprin- 

delse tilbage til det englaciale; hvorvidt ogsaa særlig for det 

transversale materiale subglacialt ogsaa spiller ind med, maatte 

i tilfælde en mere indgaaende undersegelse til. 

Eftermaalingerne af denne bræ viste: 

1907 18/; 1908 

Afstand A — brækanten = 81,0 m. 84,7 m, 

— 1 B — — = 61,0 m. 55,5 m. 

— p—y = 495 m. 49,5 m. 

Altsaa maa denne bræ 1907—1908 have 

A aftaget 3,7 meter, 

B tiltaget 5,5 meter. 

Veobræ. 

Denne bræ er beskrevet ved et par tidligere anledninger 

(1, pag. 24 og 15, pag. 329). Den blev afmærket sommeren 

1902, og senere har denne bræ været eftermaalt hvert aar, men 

maalingerne har ikke bestandig været tilfredsstillende, saa at det 

viste sig nødvendig ved den generelle oversigt i 1906 (39. pag. 

16) at udelukke denne bræ, Dette har været saa meget mere 

beklageligt, som Veobræen er en typisk udviklet bræ i en in- 

teressant egn, hvor den er forholdsvis isoleret. Nu synes imidler- 

tid maalingen at være kommet i bedre gjænge. Men en frem- 

tidsopgave skulde det være ogsaa helt at kunne udnytte de tid- 

ligere maalinger, men dette har hidtil ikke været mulig. 

Nyt Mag. f. Naturv. XXXXVII. II. 1909. 8 
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Vi skal imidlertid nu med det foreliggende kjendskab til for- 

holdene søge at udnytle maalingerne saa godt som muligt. Veo- 

bræen blev nemlig eftermaalt */; 1908, og fra den gamle varde 

(Il, 1904) til brækanten maaltes afstanden 95,7 meter, og fra den 

nye (I, 1905) varde til brækanten maaltes afstanden 39,6 meter. 

Sammenligner vi saa de tidligere udførte maalinger, de derved 

vundne tal (12, pag. 209; 15, pag. 330—331, 16, pag. 362--363) 

med de nu iaar erholdte, saa faar vi for Veobræens vedkom- 

mende følgende maalerække: 

II 1902—1903 tilbagegang 6,2 meter! 

» 1905—1904 fremadskriden 6,9 meter 

» 1904—1906 tilbagegang 7 meter 

4 
) 

, 1906—1907 fremadskriden meter 

, 1907—1908 tilbagegang 0,7 meter 

I 1905—1907 tilbagegang 7,5 meter 

» 1907—1908 tilbagegang 15,1 meter. 

Glitterbræ. 

Denne bræ blev afmærket sommeren 1901, og den har se- 

nere været eftermaalt hvert aar. Den er beskrevet ved et par 

tidligere anledninger (15, pag. 532 —334 og 16, pag. 363). Denne 

brev blev eftermaalt ??/; 1908, og afstanden fra varden til bræ- 

kanten var da 19,3 metet. 

Glitterbræen har saaledes 1907—1908 aftaget 8,8 meter. 

Glitretindbræerne. 

Af Glitretind er meddelt et fotografi !*/; 1902 (Pl. VI, fig. 1). 

Det viser den prægtige snekam og snekegfe, som har skaffet denne 

! De udførte maalinger viser nemlig en fremadskriden af 93, 8 meter, 

men da der er en mulighed for, at jeg ved maalingen i 1902 har ned- 

skrevet 500 istedetfor maalt 400, vil under denne forudsætning, der 

bringer mere rimelige talforhold, oscillationstørrelsen blive som her 
anført. 
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stolte tind dens navn. Her har altsaa isformationen eller bree- 

formationen selv overtaget den rolle at danne selve den hoieste 

tind, hvis høide derfor er temmelig variabel, alt efter forandrin- 

gen i de klimatiske forhold. Et andet billede (Pl. VII, fig. 1) 

viser snekammens og tindens afstyrtning mod den vilde Glitre- 

tindbotn efter et fotografi ı midten af juli 1904; den første tra- 

verse gjennem denne er beskrevet ved en tidligere anledning 

(64, pag. 13—16). Forholdene 1 Glitretind-regionen er beskrevet 

tidligere (15, pag. 392—335). Her bør især mærkes Grjotbræen 

(pag.116), hvorafjeg har sogt at sammenføie en skisse, dels eftermine 

egne lagtlagelser 17/;—!°/; 1902, men særlig efter hr. ingeniør 

LarGEs maalinger 13/9—1%s 1905. Et fotografi af denne bre er 

meddelt ved en tidligere anledning (16, pag. 370, PI. II, fig. 2). 

Her skal vi kun ganske kort skissere bræforholdene; en bræsjø 

opdæmmet mellem brækanten og den store 20—30 m. høre, 

hundrede meter brede og henimod en kilometer lange ende- 

moræne; ude i sjøen ligger en af midtmorænen afsat grushaug, 

og fra en stor sten paa denne antages afstanden til brækanten 

at være ca. 12 m. Paa vandet svømmede nogle isflak, og bræen 

var bedækket af ca. 15 cm. sne. To arme af denne bra pres- 

ser mod endemorænen. Kartskissens maalestok kan sees ved 

sammenligning med rektangelkartet, fra hvilket der viser sig, 

særlig med hensyn til Glitretindbotnen, en række detaljafvigelser. 

I omegnen ef Glitretind har snemængden sommeren 1908 

været meget liden paa grund af det milde og varme veir. 

Heilstugubræen. 

Denne bræ er beskrevet ved en tidligere anledning (1, pag. 

94). Den blev afmærket høsten 1001, og senere har denne bre 

været eftermaalt hvert aar. 

Da denne bre !5/, 1908 skulde eftermaales, lykkedes det ikke 

OLE Vote at finde spor af mærkevarden, endskjønt han ifjor 

ogsaa foretog eftermaalingen ved denne bræ. Men en otte dages 
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tid før eftermaalingen skulde finde sted, var der et voldsomt 

regnveir; derfor er store stenskred gaaet og har paa mange ste- 

der fremkaldt store forandringer. Dette har da ogsaa været til- 

fælde ved Heilstugubræen, idet sten og isstykker laa spredt vidt 

omkring. Endog store stykker af selve bræen fandtes løse i 

uren flere meter nedenfor. Derfor maatte bygges nye varder, 

hvortil saa maaletallene refererer sig. Der byggedes en varde i 

en afstand af 45 meter fra brækanten, og 19,5 meter bagenfor 

denne varde byggedes nok en varde for at bestemme sigtelin- 

jens retning, altsaa 643 meter fra brækanten. 

Tveraabræen. 

Denne bræ er beskrevet ved en tidligere anledning (1, pag. 

18). Ved denne bræ var ved eftermaalingen ı slutningen af au- 

gust ifjor alting forstyrret og varderne feiet væk; der blev da 

bygget en ny varde 16 m. fra brækanten. Ved eftermaalingen 

17/5 jaar var afstanden fra varde til brækant 46 meter. Der 

byggedes nok en ny varde 18,5 meter indenfor den gamle for 

at bestemme sigtelinjens retning. 

Denne bræ har saaledes 1907—1908 aftaget 30 m., hvis der 

ikke foreligger nogen forveksling. 

Sveljenaasbræen. 

Denne bræ er ogsaa beskrevet ved en tidligere anledning 

(1, pag. 18. Den blev afmærket høsten 1901 og har siden 

hvert aar været eftermaalt. 
1907 Ws 1908 

Varde I til brækanten var . . . 57 m. SL7 m. 

Varde II til brækanten var. . . 86 m. 92,5 m. 

Denne bre har saaledes 1907—1908 aftaget 24,7 meter 

henfort til varde I. At maalingen henfort til varde II viser en 

aftagen af kun 6,5 m., viser, at en misforstaaelse maa være 

indløbet ved, at maalingerne er udført i forskjellig retning. 
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Styggebræen. 

Denne bræ er beskrevet ved et par tidligere anledninger 

(1, pag. 17 og 62, pag. 55). Den blev afmærket høsten 1901 

og har senere været eftermaalt hvert aar. Afstanden fra varde 

til brækant var 19; 1908 ialt 76,4 meter. Sammenlignet med 

eftermaalingen 1 slutningen af august 1907 (16, pag. 364) viser 

saaledes denne bræ 1907—1908 en aftagen af 24,4 meter. 

Veslejuvbræen. 

Denne bræ er ogsaa beskrevet ved et par tidligere anled- 

ninger (1. pag. 16 og 62, pag. 60). Den har sit leie i „Kjede- 

len*, en smuk og for vort høifjeld typisk botn, der ligger oppe 

paa Juvflyen nedenfor Galdhøtind. Som kalvningsbræ i Juv- 

vandet har den en betydelig interesse, og ikke mindre vigtige 

er dens overflademoræner og sidemoræner, som viser et ganske 

bestemt forhold til bevægelseslinjerne. Et billede af denne bræ 

og botn er vedføiet (PI. VII, fig. 2) efter et fotografi fra 1903. 

Denne bræ afmærkedes høsten 1901 med en varde lige ved bræ- 

kanten. Høsten 1906 var afstanden fra varden til brækanten 

12 meter. I slutningen af august 1907 stod igjen varden lige 

i brækanten. Ved eftermaalingen 1% 1908 var afstanden fra 

varde til brækant 43,3 meter, altsaa har denne bræ 1907—1908 

aftaget forholdsvis sterkt. 

Storjuvbræen. 

Denne bræ er tidligere beskrevet (1, pag. 15). Den blev 

almaerket høsten 1901 og har senere været aftermaalt hvert aar. 

Da imidlertid denne bre skulde eftermaales 15/, 1908, var der 

desværre intet spor at se af de gamle varder, idet ogsaa her 

tydelig saaes at være gaaet skred, og vanskeligt er det vistnok 

ogsaa, at varder kan blive staaende tor længere tid. Der blev 

bygget en varde paa en fremspringende bergknaus 26 m. fra 
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bræen, og 41,4 m. bagenfor paa en mørk blok reistes nok en 

varde for at bestemme sigtelinjens retning. Den sidste varde 

har altsaa en afstand af 67,4 meter fra brækanten. Et fotografi 

fra 1903 af denne bræ er vedføiet (PI. VI, fig. 2). 

Heimre Illaabræ. 

Denne bræ er ogsaa beskrevet ved en tidligere leilighed 

(1. pag, 21). Den blev afmærket sommeren 1903 og blev senere 

eftermaalt hvert aar til og med 1906. Da den skulde efter- 

maales 1907, var der faldt en snemængde saa stor, at varderne 

var helt nedsneede. Ved eftermaalingen ca. ?9/, 1908 maaltes 

afstanden mellem de to varder til 67 meter, og afstanden fra 

ytterste varde til brækanten var 107,2 meter. Sammenligner 

man dette med nævnte afstand i 1906 (15, pag. 337), ser man, 

at denne bre 1906—1908 har skredet frem 1,4 meter. 

Nordre Illaabræ. 

Denne bræ er beskrevet ved en tidligere anledning (1, pag. 

21), ligesom ogsaa et billede af den er meddelt (70, pag. 130). 

Den blev afmærket høsten 1902 og eftermaaltes 1904, 1905 og 

og 1907. Ved eftermaalingen 21/; 1908 var afstanden fra varde 

til brækant 92,3 meter. Sammenlignes dette med maalingen 

i 1907 (16, pag. 365), ser man, at denne bræ 1907—1908 har 

aftaget 1,3 meter. 

Søndre Illaabræ. 

Denne brev er ogsaa beskrevet ved en tidligere anledning 

(1, pag. 20), ligesom ogsaa et billede af den tidligere er meddelt 

(70, pag. 130), som de øvrige efter fotografi af hr. ingeniør 

LARGE, der ved de af ham udførte bræmaalinger tog en række 

fotografier for at illustrere forholdene. Den blev afmærket hø- 
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sten 1902 og har senere været eftermaalt hvert aar undtagen 

1903. Ved eftermaalingen *'/s 1908 var afstanden fra varde til 

brekant 38,4 meter. Sammenlignes dette med maalingen i 

1907 (16, pag. 365), ser man, at denne bræ 1907—1908 har af- 

taget 0,4 meter. 

Vetlebræen. 

Denne bre er beskrevet tidligere (7, pag. 26). Den blev ai- 

mærket høsten 1902, og fra og med 1905 har den været efter- 

maalt hvert aar. Ved eftermaalingen ??/ 1908 var afstanden 

fra varde til brækant 73 meter. Sammenlignes dette med maa- 

lingen i 1907 (16, pag. 365), ser man, at denne bræ 1907— 

1908 har aftaget 20 meter. 

Storbræen. 

Denne bræ er beskrevet ved et par tidligere anledninger 

(1, pag. 26 og 62, pag. 64). Den blev afmærket sommeren 1902. 

Senere har denne bræ været eftermaalt hvert aar undtagen 1905. 

Afmærkningen 1 1902 var igrunden dobbelt, idet baade jeg og 

AMUND ELVESÆTER afmerkede denne bre; vedligeholdt gjennem 

en aarrække kunde imidlertid begge havt sin betydning, idet jeg 

paa grund af de vanskelige terrænforhold for et mærkes vedlige- 

hold valgte en latero-frontal afmærkning (15, pag. 341), men 

AMUND ELVESÆTER uden videre en frontal (15, pag. 342). Senere 

eftermaaling har fundet sted til ELVESÆTERS mærke. Ja forrige 

aar, 1907, maatte jeg endog efter Knup VoLes udtalelse med- 

dele, at min mærkeblok af 1902 var forsvundet (16, pag. 365). 

Imidlertid meddeler iaar Org Vote, at maalelinjen (15, pag. 341, 

fig. 10) er grei og god at finde, men den varde, som skulde være 

opsat af ELVES£TER, er jeg ikke sikker paa; der var en varde 

omtrent der, hvor der var opgivet, men bogstaverne fandtes ikke 

og heller ingen sigtelinje, hvorfor jeg antog, at det maatte være 

en liden varde opsat af turister. Paa en eller anden maade 
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maa her fra en af siderne have indsneget sig en misforstaaelse, 

som det ikke endnu har været mig muligt helt at opklare. laar, 

1908, blev 22/; af OLE Vote afstanden fra X-mærket til mellem- 

blokkens midtpunkt maalt 68,7 meter og fra sidstnævnte punkt 

afstanden til brækanten 57 meter, altsaa afstanden fra X-mærket 

til brækanten 195,7 meter. Rigtignok svarer ikke den af mig 

maalte afstand v—a = 71,7 m. (15, pag. 541, fig. 10) med 

den af OLE Vort maalte 68,7 m., men forskjellen er dog ikke 

større, end at den kan tænkes fremkommet ved senere flytning 

af mellemblokken, da afstanden til elveløbet er forholdsvis liden, 

og flylningen jo ogsaa 1 tilfælde bør være foregaaet nedad el- 

vens løb. Sammenlignes saa afstanden fra X-mærket til bræen 

1 1902 (15, pag. 341), nemlig 107,5 meter med den iaar angive- 

lig maalte, saa ser man, at denne bræ i nævnte punkt 1902— 

1908 har aftaget 18,4 meter. 

Søger vi ud fra de tidligere udførte eftermaalinger at ud- 

finde frontalvariationen efter ELVESÆTERS afmeerkning .(8, pag. 

189, 15, pag. 342, 59, pag. 16, 35, pag, 14, 16, pag. 365), saa 

faar vi 1902—1907 en tilbagegang af 47,3 meter. 

Efter dette skulde oscillationen 1 den centro-frontale og den 

latero-frontale del blive særdeles betydelig, om vi regner med en 

lignende forandring 1907—1908, som den vi ovenfor vandt for 

den nærliggende Vetlebræs vedkommende. Nu viser det sig 

rigtignok, at man ikke uden videre kan trække denne sammen- 

ligning, thi endskjønt forandringen ifjor var nogenlunde ligelig 

for de to bræer, var den dog de nærmest forudgaaende aar 

temmelig ulige. 

Resultatet for Storbræens vedkommende iaar bliver derfor 

noget usikkert, men vi tør dog rimeligvis gaa ud fra en tilbage- 

gang af bræen. 

Gjør vi den forudsætning, at mod formodning misforstaael- 

sen alligevel iaar har medført maaling fra ELVESÆTERS varde og 

sammenligner med maalingen for Ifjor (16, pag. 365), saa vilde 
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vi for denne bre for lidsrummet 1907—1908 faa en tilbage- 

gang af 31,7 meter. 

Boverhre. 

Denne bre afmærkedes sommeren 1903; den eftermaaltes 

videre 1 1904. Afstanden fra varde til brækant var da 42 meter 

(15, pag. 947). Den eftermaaltes igjen ®/, iaar, og afstanden fra 

varden til brækanten var da 43 meter. For at afmærke maale- 

linjens. retning opsattes en ny varde 20 m. fra den gamle, Nits 

BAKKEBERG har meddelt, at der i vinter var lidet sne paa fjel- 

det, og at der efter den varme sommer nu kun findes de gamle 

bræer igjen. Denne bræ har altsaa 1904—1908 aftaget 1 meter. 

Der vedføies et par billeder af denne bræ efter fotografier som- 

meren 1903; det første (Pl. VIII, fig. 1) viser en oversigt over 

bræen og det udprægede alluviallandskab nedenfor, og det andet 

(Pl. VIII, fig. 2) viser forholdene ved bræens nedre ende. 

Gjertvasbræ. 

Denne bræ er beskrevet ved en tidligere anledning (45, 

pag. 854). Den afmærkedes 1901 og 1902. Senere har den 

hvert aar været eftermaalt. Iaar eftermaaltes denne bre 1. 

Henført til den tidligere bræmaalingsfigur paa dette sted (15, 

pag. 357, fig. 21) maaltes iaar ax = 53,9 meter og ey = 122,5 

meler. Sammenlignes her med maalingen fra ifjor (16, pad. 367), 

saa faar men 1907—1908 efter linjen ax en tilbagegang af 9,4 

meter, og efter linjen oy en tilbagegang af 3,5 meter. 

Styggedalsbræ. 

Af denne bræ vedføies et par billeder efter fotografier som- 

meren 1904. Det første (PI. IX, fig. 1) viser selve bræen med 

det foran liggende morænelandskab, og det andet (PI. IX, fig. 2) 

viser et parti fra bræens nedre del, med dens udprægede struk- 
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tur, dens overflademoræne og dens bræport med dens udstrøm- 

mende bræelv. 

Denne bræ blev afmærket høsten 1901, og den har senere 

været eftermaalt hvert aar med undtagelse af sommeren 1902. 

laar blev den eftermaalt 17, med en afstand fra brækant til 

kanten af en stor stenblok med varde 34,8 meter. Sammen- 

lignes dette med maalingen ifjor (16, pag. 367), faar man for 

denne bræ 1907—1908 en tilbagegang af 8,4 meter. 

Skagastølsbræ. 

Denne bræ blev afmærket høsten 1901, og senere har den 

været eftermaalt hvert aar undtagen 1902. [aar eftermaaltes 

denne bra ?9/, og viste en afstand fra brækant til kanten af en 

stor stenblok med varde 4,8 meter efter linjeretning III (45, pag. 

359, fig. 23). Ifjor stod bræen ved mærkeblokken. Denne bre 

har saaledes 1907—1908 havt en tilbagegang af 4,8 meter. Der 

er vedføiet et billede af denne bre efter fotografi sommeren 1903 

(Pl. X, fig. 1). 

Midtmaradalsbræ. 

Denne bræ blev afmærket høsten 1901 og har senere været 

eftermaalt hvert aar undtagen 1902. Jaar blev den eftermaalt 

29/, og viste en afstand fra brækant til vardeblok af 22,5 meter, 

Sammenlignes dette med maalingen ifjor (16, pag. 367), saa faar 

man for denne bræ 1907—1908 en tilbagegang af 5,4 meter. 

Ringsbræ. 

En ganske kortfattet oversigt over forholdene ved denne 

bræ er givet ved en tidligere anledning (15, pag. 359). Fra 1903 

af har der fundet regelmæssige maalinger af denne bræ sted 

hvert aar. Der vedføies et billede (Pl. X, fig. 2) af denne bre 

efter et fotografi sommeren 1903. Ved eftermaalingen iaar ?"/, 
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var afstanden fra brækanten til mærkeblokken (Reusch 1899) 

79,8 meter. Sammenlignes dette med maalingen ifjor (16, pag. 

368), saa faar man for denne bræ 1907—1908 en tilbagegang af 

12,0 meter. 

I en efterskrift til sin beretning om bræmaalingen ıaar ud- 

taler OLA BERGE: det viser sig saaledes, at de fleste bræer har 

aftaget; men det er mærkeligt, at forandringen ikke er større, 

da vi for det første havde en vinter med meget lidet nedbør og 

derpaa en meget mild sommer, saa jeg har aldrig seet fjeldet 

og bræerne saa bare som iaar. 

Jostedalsbræen. 

Her eftermaaltes ıaar følgende tre bræer: 

Mjølkevoldsbræ. 

Ved Mjølkevoldsbræen var ANDERS BRIKSDAL ?/;, og den var 

da skredet forbi det første mærke og havde igjen omkring 

10—15 m. til mærket G (15, pag. 302, fig. I), men det saa ud, 

som om den havde minket ca. 1 m. 

Denne bre eftermaaltes ??/; og det viste sig da, at bræen 

var skredet 16,4 m. forbi varden (V), som forrige aar var 13,6 

m. fra bræen. Den har altsaa 1907—1908 skredet 30 m. frem. 

Der blev reist en ny varde 40 m. fra bræen eller 56,4 m. 

fra den gamle varde. 

. Briksdalsbreen. 

ANDERS BRIKSDAL meddelte isommer, at han vinteren 1907 

—1908 paa lang afstand kunde se, at bræerne gik meget frem- 

over. 27; var han ved Briksdalsbræen, og det viste sig da, at 

bræen havde flyttet den store sten paa nordsiden af elven, mærke 

G (15, pag. 302, fig. II) omkring 3!/; meter, altsaa omkring 23.5 

m. længere frem, end den var 1 slutningen af august forrige aar. 
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Da den har det sterkeste stød paa sydsiden af elven, var den 

vistnok der mindst 30 m. længere fremme; siden juni er den 

gaaet lidt tilbage igjen. 
Ÿ 9c 

Briksdalsbræen blev paa nordsiden af elven eftermaalt ??/,, 

og bræen var da skredet 10 m. forbi mærket (V), som forrige 

aar var 9 m. fra bræen. Den har altsaa 1907—1908 skredet 

19 m. frem. Der sattes derfor isommer et nyt mærke, som er 

30 meter fra bræen eller 40 meter fra det forrige. 

Paa sydsiden af elven, hvor maaltes *%s, var market (V) 

nylig ødelagt af fjeldskred, saa det gamle mærke ikke kunde 

gjenfindes, men skjonsmæssig havde bræen skredet frem 26 me- 

ter. Da det nu var anden gang, mærket (V) var ødelagt af 

stenskred, saa blev det flyttet nærmere elven, hvor det formo- 

dentlig er bedre beskyttet. Afstanden fra mærket til bræen er 

nu 25 meter. 

Aabrækkebræen. 

Denne bræ synes ogsaa'at have skredet meget frem 1 vin- 

terens lob. Aabrækkebræen (15, pag. 302—303, fig. III) efter- 

maaltes iaar °!/s; afstanden fra mærket (V) paa sydsiden af el- 

ven til brækanten var 27 meter. Og ved elven, hvor merket for 

to aar siden blev borte, er der ingen nytte ı at satte et nyt; 

bræen laa nu omtrent der, hvor mærket (V) har staaet. Sam- 

menlignes dette med maalingen ifjor (16, pag. 369), saa faar man, 

at denne bræ 1907—1908 har skredet frem 21,9 meter. 

I en efterskrift til sin beretning om bræmaalingen meddeler 

ANDERS BRIKSDAL, at vinteren 1907—1908 var omtrent middels 

med hensyn til snemængde, men mere regn end sædvanligt. 

Bræerne har isommer været fulde af sprækker og revner. Elvene 

har været som almindelig undtagen 27de og 28de august, da de 

var temmelig store. Af gammel sne er næsten ingen ting igjen 

1 fjeldene fra forrige vinter, og af nysne har der isommer kun 

været ubetydelig et par gange. Sommeren har været forholds- 

vis tør. 
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F'olgefonnen. 

Der har været meddelt flere sagn om Folgetonnens oprin- 

delse; et nyt meddeler hr. H. STUELAND i „Aftenposten“ 15, 

1908, nr. 452, som et folkesagn fra indre Søndhordland. Det 

indeholder flere træk af interesse, hvorfor det her meddeles i 

sin helhed: 

Hvor Folgefonnen nu ligger, var i gamle dage et tæt beboet 

dalføre. Aistængt ved Hardanger- og Søndhordlandsfjeldene paa 

alle kanter, var folket blevet rene vildmænd, hvem ingen fra de 

omliggende bygdelag turde besøge. Kun ildgjerningsmænd, mor- 

dere, røvere, menedere og bedragere flygtede did fra nabobyg- 

derne for at undgaa straf; thi indbyggerne i det hemmeligheds- 

fulde dalføre modtog dem med aabne arme, og ingen vovede at 

hente dem tilbage. 

Ondskaben voxede idelig ı det grufulde dalføre. Endelig 

kom Herrens straffedom 1 form af en vældig snestorm selve 

St. Hansnat. Det hele store dalføre fyldtes ganske af snemassen, 

der begravede alt levende for alle tider. Siden har Folgefon- 

dens mægtige jøkel ruget kold over dalen og de nærmeste 

fjeldsider. 

Som bevis for sandheden af dette sagn fortalte man videre, 

at helt op til vore tider, havde elven, som kommer fra Folge- 

fonden, ført med sig husgeraad eller dele deraf, som: bøtte- og 

melkekollestaver, vuggemeier 0.1. Denne elv er i vandmængde 

Søndhordlands største. Den løber flere mil gjennem et vildt, 

storslagent fjeldlandskab og danner sammen med det en natur- 

skjønhed, som det vilde lønne sig for vore kunstmalere at fæste 

paa lærredet. Og adkomsten til disse trakter er ikke tung eller 

lang fra Hardangerfjorden gjennem Onvikdalen 1 Kvindherred. 

Efter mange bugtninger rinder nævnte elv et helt stykke 

imod nord, men saa gjør den en skarp vinkel mod vest og rin- 

der ud i Matrefjorden. 
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Hvorfor elven gjør denne braasving imod vest, ved ogsaa 

sagnet besked om: Den sommer, Folgefonden havde lagt sig, 

blev meget varm, saa en del af bræen smeltede og dannede 

elven. Det gik som en løbeild gjennem bygderne, at en ny elv 

holdt paa at bane sig vei nedover. Da den var kommen til det 

sted, hvor nu den skarpe vending er, mødte to kjærringer op 

for at se paa den. Da de saa den vakre, blaagrønne elv, vilde 

de gjerne, at en del af den maatte komme gjennem deres eget 

dalføre, Onvikdalen eller Matre. De kom dog strax op i hidsig 

trætte om elvens lob. Saa tager Onvikdalskjerringen resolut sit 

skjørt fuldt af jord og sten og kaster i den trange Mølkebustdal, 

saa den fyldes halvt. Elven gjør saa den nævnte braasving mod 

vest, og Matrekjærringen fik hele herligheden ned til sig. Hvor- 

vidt kjærringerne siden blev venner eller ei, siger sagnet intet om. 

Fyldingen i dalføret heder den dag idag ,Kastet* og er 

sandsynligvis en moræne fra istiden. 

Bondhusbræen. 

Bondhusbræen har gjort et stort fremsig iaar; til begyndel- 

sen af juni var den gaaet forbi de forrige mærker, men hvor 

langt kunde ikke bestemt siges. Men det er vistnok ca. 22 me- 

ter paa den vestre kant og 24 meter ved den østre kant. Der 

er nu opsat nye mærker med en afstand ved østre kant af 33,5 

meter fra brækant til mærke og ved den vestre kant 43 meter 

fra brækant til mærket. 

I en efterskrift til sin beretning om bræmaalingen meddeler 

S. SUNDAL, at der iaar ikke var meget vintersne, men at forsom- 

meren var kold, medens juli maaned var varm. Oppe paa Folge- 

fonnen var i begyndelsen af september 1aar mindre sne end ifjor 

ved samme tid. Forøvrigt kan ingen forandring mærkes. Buar- 

bræen har ogsaa skredet fremover iaar. 
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Fra den nordlige del af vort land har min ven, cand. real. 

ApoLr Horr, meddelt mig følgende fra de to bræegne om Frost- 

isen og Okstinderne: 

Frostisen. 

Bræerne her blev eftermaalt i tiden fra 20de—24de august 

iaar. Det viste sig, at samtlige bræer har gaael frem. Resul- 

tatet af maalingerne er: 

Søndre Mæraitesfjeldbræ . . + 11,5 m. 

Nordre —,— C RI. ra 

Remntndbræ ^ TR ERR 

PETTER OLSEN SØRSKJOMEN oplyser, at vaaren kom sent; 

men al vintersne smeltede bort og ligesaa en hel del af den 

gamle sne. 

I Okstinderne er isommer 7 bræer afmærket, saa at deres 

forandringer for fremtiden vil kunne følges. Det viser sig, at 

der her har fundet sted en betydelig vækst af enkelte bræer 

siden midten af 70-aarene og siden midten af 90-aarene. 

Sommeren var usædvanlig gunstig heroppe, saa at folk ikke 

kunde mindes at have seet fjeldene saa bare for sne paa lange 

tider. 

Oversigt. 

Samler vi nu ı en oversigt resultatet af den foregaaende 

undersøgelse og medtager for oversigtens skyld ogsaa variatio- 

nen for de fire foregaaende aar, saa faar vi følgende: 
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Steindalsbræ (X). 

Leirungsbræ (X) . 

Svartdalsbræ (X). — 17,0 

Langedalsbræ (X) — 70 

Sletmarkbræ (X). — 1,5 

Glitterbræ . . . — 33 

Meobrær +69 

Ø. Memurubræ . — 14,0 

A — 5,9 
V. Memurubræ B = 144 

Heilstugubræ. . — 14,0 

Tveraabræ. . . — 82 

Sveljenaasbræ . — 13,6 

Styggebre . . . — 15,2 

Veslejuvbræ (X 1901) 

Steruvbre. . . — 54 

Heimre Illaabræ. — 22,5 

Nord. Ilaabræ(X) — 7,9 

Sønd.Illaabræ(X) + 2,3 

Vetlebræ (X). 

Storbræ (X) . . + 2975 

Sandelvbre (X). — 45 

Bøverbræ . — 1,5 

Midtmaradalsbræ + 9,7 

Maradalsbræ (X) + 7,7 

Gjertvasbræ — 95 

Styggedalsbræ . — 3,0 

Skagastølsbræ . 0,0 

Ringsbræ . . . — 10,0 

Mjølkevoldsbræ . — 6,1 

Briksdalsbræ . . + 6,4 

Aabrækkebræ . — 6,8 

. Bondhusbræ . . +145 
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I denne oversigt angiver tallene forandringen i meter. Hvor 

der efter brænavnet staar et (X) betegner dette afmærkningen i 

1902, hvorfor forandringen i 1904 eller nærmeste aarstal for 

maaling da refererer sig til det mellemliggende tidsrum. Hvor 

intet (X) findes vedfeiet har eftermaaling fundet sted i 1908. 

Ved en tidligere anledning (33, pag. 15) har jeg udtalt min 

anskuelse om den saakaldte ,middeloscillation*, hvorfor her in- 

gen videre betragtninger i den retning skal anstilles. 

Ved denne anledning skal kun opmærksomheden fæstes ved 

det eiendommelige og karakteristiske forhold mellem bræoscilla- 

tionen inden vor centrale, mere kontinentale, høifjeldsegn og 

inden den vestlige kystzone. Det er et fænomen af overordent- 

lig interesse, at der viser sig en saa paatagelig forskyvning 1 

den glaciale oscillationsbølge mod vest, ud mod havet. 

Af de nu vundne resultater fremgaar ogsaa tydelig, af hvil- 

ken vigtighed det er, at iagttagelsesrækkerne kan udfyldes og 

udvides, men det giver ogsaa haab om, at mere fuldstændige 

iagttagelsesraekker vil kunne skaffe os et sikrere indblik i de 

mærkelige forhold, der kommer tilsyne i de klimatologiske og 

glaciale oscillationskurver. 

Kristiania universitet, november 1908. 
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Figurforklaring. 

Foruden den paa hvert enkelt sted i teksten givne forklaring, bør 

følgende tilfoies : 

Pl V, fig. 1 og 2, gjengiver et fotografi af Vestre Memurubræ, saaledes 

at fig. 1 kommer tilhøire og fig. 2 tilvenstre; det vil paa billederne 

sees, at de griber noget om hinanden, hvilket let kan orienteres 

ved hjælp af den overflademoræne, der kommer tilsyne længst 

tilvenstre paa fig. 1 og længst tilhøire paa fig. 2. 

Pl. VI, fig. 1, viser et billede af Glitretind 14/; 1902. 

Pl. VI, fig. 2, gjengiver et fotografi af Storjuvgjelet eller Juvgjelet med 

Storjuvbræen ı midtpartiet og Galdhoernes steile styrtninger i 

billedets venstre kant. 

Pl. VII, fig. 1, viser Glitretindbotnen 1904. 

Pl. VII, fig. 2, viser i forgrunden endel af Juvflyen, i midtpartiet Juv- 

vandet og i baggrunden den typiske Jotunheimbotn, Kjedlen. med 

Veslejuvbræen og dens vakre overflademoræner. 
PI. VIII, fig. 1, viser Smørstabbræen eller Bøverbræen seet fra Krossboden 

1903. 
Pl. VII, fig. 2, viser et detailbillede af Bøverbræens nedre ende 1905. 

Pl. IX, fig. 1, viser Styggedalsbræen 1904. 

Pl. IX, fig. 2, viser et detailbillede af Styggedalsbræens nedre ende 1904. 

Pl. X, fig. 1, viser i forgrunden Skagastølstjernet og i baggrunden den 

nedstyrtende Skagastølsbræ efter fotografi sommeren 1903. 
Pl. X, fig. 2, viser Ringsbræen med dens betydelige overflademoræner 

efter et fotografi sommeren 1903. 

Trykt 10. februar 1909. 
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Fig. 1. Vestre Memurubræ 1908. 



ey dir bris 

dte mrd 

JM intial wah 

Polling an mama 

P 

run 



. 2 

"COGE 
*IqanliojS 

'G 
‘SLA 

'GOG6T 
!
 
P
U
N
Y
 

Pu VI AT. Fr. NATURV. B. * 
Te Nvr Mac 





Nyt Mac. r. Naturv. B. 47. Pr. VIL 

Fig. 1. Glitretindbotnen 1904. 

Fig. 2. Veslejuvbre med Juvvand 1903. 
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Fig. 1. Boverbræ 1908. 

Fig. 2. Bøverbræ 1903. 
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Fig. 1. Styggedalsbræ 1904. 

Fig. 2. Styggedalsbræ 1904. 
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Fig. 2. Ringsbræ 1903. 





Aarsberetning 
for 

Det biologiske selskab i Kristiania 

1908. 
Ved 

S. Sehmidt-Nielsen. 

Nfelskabet havde ved aarets begyndelse 67 medlemmer, 

hvoraf 12 udenbyes. Den 23de april afgik professor dr. G. A. 

GULDBERG, en af selskabets stiftere og mest interesserede med- 

lemmer, ved døden. Selskabet hædrede sin tidligere formands 

minde ved at nedlægge en krans paa hans baare. 

I aarets løb er som nye medlemmer indvalgt dr. philos. 

SIGNE SCHMIDT-NIELSEN født STURZEN-BECKER, overlærer H. 

ISAACHSEN, Aas, doktor ANDREAS TANBERG, doklor ALEXANDRA 

INGIER, brigadelæge Hans Daag, konservator ALF WoLLEBÆK 

og epidemilæge H, M. Gram. 

Bestyrelsen bestod af konservator dr. K. BonneviE som for- 

mand, dr. philos. J. Kiær som viceformand samt dr. philos. S. 

SCHMIDT-NIELSEN som sekretær. Revisorer var professor dr. G. 

Å. GULDBERG og professor dr. N. WILLE. 

Der blev afholdt S moder med ialt 17 foredrag og meddelel- 

ser. I moderne dellog gjennemsnitlig 12 medlemmer og 20 

gjæster. 

Møde torsdag den 6te februar. 

Bestyrer af Bergens biologiske station B. HELLAND-HANSEN 

holdt et af lysbilleder illustreret foredrag „Om de norske 
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esterspoller*, hvor foredragsholderen redegjorde for sine under- 

søgelser over østerspoller paa Vestlandet. 

Professor dr. H. H. Gran fremholdt i tilknytning til fore- 

draget, at der ved de af foredragsholderen udførte undersøgelser 

fandtes mange rent videnskabelige spørgsmaal, f. eks. svovl- 

vandstofdannelsen og dennes indvirkning paa det organiske liv, 

som det vilde have sin store interesse at faa klargjort. 

Konservator dr. KRISTINE Bonnevir holdt et af lysbilleder 

og demonstrationer ledsaget foredrag „Om chromosomernes 

individualitet*. Den af Rast og Bovert begrundede „indi- 

vidualitetslære* er væsentlig baseret paa chromosomernes forhold 

under mitosen, medens der med hensyn til deres skjæbne inden- 

for den hvilende kjerne er opstillet flere indbyrdes modstridende 

hypotheser. Efter en gjennemgaaelse af disse demonstrerte fore- 

dragsholderen chromosomernes forhold hos ascaris, allium, og 

amphiuma; det fremgik heraf, at chromosomerne hos disse arter 

bevarer sin kontinuitet fra en celledeling til den næste, idet hvert 

chromosom er opstaaet ved en indre differentiering af et tilsva- 

rende fra den foregaaende celledeling, ligesom det ı sin tur 

atter vil give oprindelse til et nyt chromosom for den følgende 

deling (jfr. „Chromosomenstudien I“, Archiv f. Zellforschung 1908). 

Professor WirLE erindrede om, at en botaniker, NAGELI, 

havde været den første til at anse arveligheden som bunden til 

en substans (idioplasmaet), der maatte forblive uforandret. 

Møde torsdag den 27de februar. 

Stud. real. Hanna Resvorr-DiesetH holdt foredrag om 

Spitsbergens vegetation". 

Hvad i første række jordbundsforholdene paa Spitsbergen 

angik, var forvitringsmarken mest udbredt. Dog forekommer 

ogsaa gamle strandterasser, deltamarker og morænemarker. Med 

hensyn til vegetationens karakter kan der skjelnes mellem sump- 

mark, strandvegetation, fjeldskraaningernes og fuglefjeldenes flora 

samt fjeldmarken, der indtager det største areal, og hvis vege- 
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tation er spredt og sterkt præget af de ugunstige betingelser, 

Paa grund af de gunstige klimatiske forhold og undergrundens 

afvekslende geologiske beskaffenhed er Spitsbergen med sine 125 

karplanter det 1 forhold til breddegraden og landets størrelse arts- 

rigeste polarland. Kvstens konfiguration med de dybt indskaarne 

fjorde frembyder ogsaa gunstige betingelser. Der anførtes eksem- 

pler paa artsrigdommen i forhold til fjordenes længde. 

Foredragsholderen havde sommeren 1907 foretaget under- 

søgelser over vegetationen paa flere steder fra Isefjorden til de 

nordvestligste øer. Et granitisk omraade, de 7 Isfjeld, var ikke 

tidligere undersøgt. Her fandtes en artsfattig flora; men sønden- 

for dette omraade, hvor de krystallinske skifere begyndte, fandtes 

en anden og rigere flora, der afgav et tydeligt eksempel paa 

vegetationens afhængighed af underlaget. 

Paa Crossbay's krystallinske skifere fandtes en forholdsvis 

rig flora. Ved denne fjord, der hører til de godt undersøgte af 

Spitsbergens fjorde, fandtes 18 nye arter og 2 nye former.’ Af 

disse kan merkes Potentilla nivea L. og dennes form subquinata 

Lge. Andromeda hypnoides L, Campanula uniflora L., 

Arnica alpina OLın og Salix reticulata L., alle for Spitsbergen 

skjeldne arter og ikke tidligere fundet i denne del af landet. 

Paa de fleste andre sommeren 1907 besøgte steder fandtes ogsaa 

nye voksesteder. De sjeldneste planter fandtes altid kun over 

ganske smaa omraader. 

De økologiske forholde blev omtalt i korthed. Med hensyn 

til anthocyanets optræden nævntes en iagttagelse af sterk høst- 

farvning i begyndelsen af september maaned, efter at solen var 

begyndt at gaa ned. Foredragsholderen omtalte ogsaa kort de 

blomsterbiologiske undersøgelser, som 1 den senere tid er fore- 

taget paa Spitsbergen. Endvidere floraens forhold sammenlignet 

med de øvrige polarlande og sandsynlighedea af en indvandring 

fra syd og sydøst. Endel haardføre arter har rimeligvis overlevet 

en større nedisning i landet. En nunatak, der undersøgtes, besad 

paa faa undtagelser nær den samme flora som kystfjeldene 
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udenfor. Tilslut omtaltes de klimatforandringer, som har fundet 

sted efter den større nedisning, og disses indvirkning paa vege- 

tationen, Efter foredraget fremvistes en serie lysbilleder, som 

dels illustrerede de isfrie dele af kysten, hvor en fanerogam 

vegetalion kunde optræde, dels den overordentlige rigdom ı 

fjeldskraaningerne. 

Dr. philos. SIGVAL SCHMIDT-NIELSEN holdt foredrag: „Lidt 

om forkammersystolen*. 

Den hidtil gjængse opfatning af hjærtets kontraktion var den, 

at de to forkamres systole begyndte fuldstændig samtidig. Dette 

var imidlertid ikke tilfældet. Ved de af foredragsholderen hos 

professor FRÉDERICO 1 Liège udførte forsøg paa hunde havde det 

ved direkte registreringsforsøg med det in situ blotlagte hjærte 

vist sig, at høire forkammersystole under normale forholde altid 

begyndte nogle hundredels sekund før venstre. Aarsagen hertil 

maatte være den, at kontraktionsbølgen normalt havde sit ud- 

spring 1 eller ved de to hulveners munding, altsaa nærmest høire 

forkammer. Hvis man fremkaldte en kontraktionsbølge andre 

steder, kunde forholdet blive et andet, Ved enkelte elektriske 

induktionsslag paa venstre forkammer under ved vaguslamning 

fremkaldt hjærtetilstand bevirkes saaledes ekstrasystoler, hvor 

venstre forkammersystole 1 tid gik foran høire (jfr. ,Bidrag til 

kjendskabet om forkammersystolen* 1 Norsk magasin for læge- 

videnskab nr. 10. 1908). I tilslutning til foredraget, hvorunder 

typiske kontraktionskurver demonstreredes, ytrede 

professor dr. PETER F. Horst, at det muligens 1 anledning 

al dr. ScuuipT-NigLsEN's interessante undersogelser over hjerte- 

arbeidet, specielt de enkelte afsnits bevægelse 1 forhold til hver- 

andre, kunde interessere at hore, hvorledes man klinisk hos men- 

nesket kan skaffe sig forholdsvis gode oplysninger. om hvordan 

de enkelte hjerteafsnit bevæger sig i forhold til hverandre. Jeg har 

taget med mig en del kurver, der illustrerer dette; kurverne skri- 

ver sig fra patienter, der har ligget paa rigshospitalets med. afd. B. 



AARSBERETNING FOR 1908. 139 

Man har i radialis og carotispulsen et udtryk for v. ventrikels 

arbeide; desuden har man i bevægelsen 1 halsvenerne et udtryk 

først og fremst for h. atriums arbeide, dernæst ogsaa tildels 

for h. ventrikels. 

Anbringer man paa siden af halsen, omtrent midt paa eller 

lidt nedad for midten af m. sterno-cleido en saakaldt receptor og 

lader gjennem luftoverforelse bevægelsen 1 halskarrene registreres 

paa en i jevn bevægelse værende sodet papirstrimmel, saa vil 

man under normale forhold paa papirstrimmelen faa tegnet 3 

bølger for hver hjerterevolte. Først en liden bølge svarende til 

kontraktionen af h. atrium (den saakaldte a-bølge), umiddelbart 

paa denne følger den saakaldte c-bølge >: carotisbølgen, der er 

et udtryk for v. ventrikels kontraktion; lidt efter c-bølgen følger 

saa 1 almindelighed en tredie bølge. den saakaldte v-belge: om 

aarsagen til denne bølges fremkomst er der nogen uenighed. 

Normalt finder man a-bølgen !/; ̂  foran c-bølgen og mellem 

to paa hinanden følgende c-bølger ligger normalt en a-bølge. 

Paa de kurver, jeg her sender omkring, vil imidlertid imel- 

lem to paa hinanden følgende c-bølger findes dels to, dels tre, 

dels endnu flere tydelige, vel udviklede a-bølger. Vi har m. a. o. 

mellem to paa hinanden følgende kontraktioner af v. ventrikel 

(c-bølger) ikke, som normalt, én kontraktion af h. atrium, men 

to eller tre eller flere 9: h. atrium kontraherer sig 1 raskere 

tempo end v. ventrikel. Hvis man nu kan gaa ud fra, at 

h. og v. atrium kontraherer sig lige ofte og h: og v. ventrikel 

lige ofte i tidsenheden, saa vil i det tilfælde, fra hvilket de om- 

sendte kurver skriver sig, atrierne kontrahere sig 1 raskere 

takt end ventriklerne. Man har den tilstand, man kjender fra 

eksperimentalfysiologien under betegnelsen heart-block. Beteg- 

nelsen skriver sig derfra, at man opfatter fænomenet som udtryk 

for, at en a-bølge er blokeret ved atrioventrikular-grænsen, den 

kommer ikke længere end til atrioventrikular-grænsen. 

Man har ogsaa kaldt denne form af heart-block for trans- 

versel block for at betegne, at der er en dissociation af hjerte- 
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arbeidet paa tvers, hvor hjertekamrene arbeider mere eller min- 

dre uafhængig af forkamrene. 

Man har ogsaa ment, at man — hos mennesket ogsaa — 

kan have en longitudinel blok, hvor det normale samarbeide 

mellem h. og v. hjertehalvdel er abnormt. Om en saadan til- 

stand eksisterer, er man imidlertid ikke sikker paa. Hvis det for 

menneskehjertets vedkommende forholder sig som det efter dr. 

SCHMIDT-NIELSEN's undersøgelse svnes at gjøre for visse dyrs 

hjerte: at h, og v. atrium ikke kontraherer sig ganske synkront, 

saa vilde en longitudinel blok egentlig kun være en outreren 

af det normale forhold, paa samme maade som den transverselle 

blok i grunden har sin prototyp ı den fysiologiske retardation 

af hjertebevægelse paa atrioventrikular-grænsen. 

Dr. philos. S. ScammpT-NieLsen gav en meddelelse ,Lidt 

om de røde blodlegemers forhold i koncentreret lys*. 

I overensstemmelse med hvad Max ScHuLzE allerede 1 1865 

havde paavist for svag opvarmnings indvirkning paa de røde 

blodlegemer, havde foredragsholderen i 1904 kunnet iagttage, at 

de røde oxeblodlegemer afgav hemoglobin (jfr. S. SCHMIDT- 

NIELSEN: Die Verwandbarkeit des Lichtes als Reagenz. Finsen- 

mitteil. Bd. X p. 123. Jena 1906), naar de opslemmet i fysi- 

ologisk kogsaltopløsning belystes i et kvartskammer med det ad 

modum Finsen koncentrerede kulbuelys — et forhold der se- 

nere er bekræftet af andre forskere (f. eks. G. Busck). Efter af 

GEORGES Dreyer og OLAV Hansen nylig (C. R. 1907) meddelte 

undersøgelser skulde der efter belysning af blodlegemer 1 løbet 

af kort tid indtræde fuldstændig hæmolyse. 

Dette stemte ikke med foredragsholderens hidtil ikke offentlig- 

gjorte undersøgelse ved Finseninstitutet sommeren 1904 over 

belyste og ubelyste røde oxeblodlegemers forhold til kogsaltop- 

løsninger af varierende styrke (6—15 °/o) NaCl). Overfortes nem- 

lig de belyste (altid helt friske) blodlegemer i en kogsaltopløsning 

af 12—15 0/, indtraadte der i løbet af 20 timer ingen yderligere 
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udtrædelse af blodfarvestof end den, der var indtraadt under 

belysningen. 

Ved overførelse 1 svagere saltopløsninger viste det sig vist- 

nok, at for de belyste blodlegemers vedkommende en hæmolyse 

begyndte ved flere "99 høiere saltgehalt end for de ubelystes 

vedkommende. Der fandtes f. ex. begyndende hæmolyse allerede 

ved suspension i 9 % kogsaltopløsning for de belystes vedkom- 

mende, medens den for de ubelystes vedkommende begyndte ved 

en saltgehalt af 6 ?/,,. De belyste blodlegemer var altsaa mindre 

resistente; men nogen fuldstændig eller fortskridende hæmolyse 

indtraadte ikke, medmindre saltgehalten sænkedes. 

Møde fredag den 20de marts 1908. 

Amanuensis J. W. Sanpstrom holdt foredrag „Om hav- 

strommenes aarsager*. 

Havvandet bevæger sig, fordi det er skiktet efter andre love 

end de, der er fundet for homogent vand. Den første, som fandt 

dette, var NaNsEN, som nord for Sibirien kom ind i det saa- 

kaldte ,dødvand*, hvorved fartøiet ,Fram* med fuld maskine 

kun gjorde 1 knobs fart mod ellers 4!/;. Det viste sig ved un- 

dersøgelse, at vandet omkring ,Fram* bestod af ferskvand fra 

de sibiriske floder, der laa som et lag ovenpaa havvandet. War- 

FRID EKMAN, som efter Nansens opfordring gjorde fænomenet til 

gjenstand for en experimentel undersøgelse, fandt, at der paa 

grændsefladen mellem de to vandlag dannedes lignende bølger, 

som de ı overfladen efter et fartoı. De dannede undervandsbølger 

var imidlertid betydelig større, og da den energi, som medgik til 

deres dannelse, maatte tages fra fartøiet, var de foranledningen 

til den betydelige fartformindskelse. Ved forsøg i et planparallelt 

glaskar, fyldt med skiktet vand, demonstreredes denne foreteelse. 

Ikke alene ligeoverfor rent dynamiske egenskaber, men og- 

saa 1 biologisk henseende turde det skiktede vand forholde sig 

anderledes end homogent. En i homogent vand pelagisk levende 

organisme uden egen bevægelsesevne maa altid have samme 
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specifike vægt som det omgivende vand. Blir den lettere, vil 

den flyde op til overfladen, modsat synke helt til bunden, om 

den blir tyngre. Organismer uden egen bevægelsesevne skulde 

derfor praktisk talt være hindret fra at leve i homogent vand. 

Helt anderledes og betydelig gunstigere stiller derimod forholdet 

sig 1 det skiktede vand. Der kan en organisme i ganske bety- 

delig udstrækning forandre sin specifike vægt, uden at den der- 

for blir tvungen til at forlade det vandskikt, den opholder sig i. 

Navnlig vil grænsefladerne mellem forskjellige skikt 1 denne 

henseende stille sig særdeles gunstig, og der turde vi derfor 

vente at finde et særdeles rigt dyreliv. Ogsaa dette forhold de- 

monstreredes ved hjælp af experimenter. De i vandet suspen- 

derede partikler af makroskopisk størrelse samledes fortrinsvis 

ved grændsefladerne. 

Foredragsholderen havde ved direkte observationer i Gull- 

marefjorden samt ved laboratorieforsøg søgt at finde en forkla- 

ring paa de vigtigste strømforeteelser. Heri havde de svenske 

vestkystfiskeres iagttagelser givet en væsentlig veiledning. 

En af de iagttagelser, fiskerne ofte gjorde, var, at naar de 

ligger forankret 1 den ydre skjærgaard og meter efter bundfisk i 

smukt veir og fuldstændig strømstilhed, de da ofte kan se lige- 

som en rykning løbe henover vandfladen i en bestemt retning, 

hvorefter hele vandmassen kommer 1 heftig strom; herved op- 

træder der ofte paa en vis dybde saa store relative hastigheder, 

at det er umulig at faa de ved snøret fæstede blysænker til at 

synke ned i det underliggende dyb. Ved eksperimenter viste 

foredragsholderen, hvorledes dette fænomen kan tænkes opstaaet 

ved undervandsbølger. 

Ved hjælp af et skraat stillet rør førtes en luftstrøm hen- 

over et kar med skiktet vand. Man fik da en forholdsvis ringe 

bevægelse i overfladen, men samtidig opstod der paa grændsefladen 

en betydelig undervandsbølge 1 lighed med den for fartøiets be- 

vægelse gjennem dødvand af Ekman paaviste. Disse af vinden 

fremkaldte undervandsbølger vil ved storme sandsynligvis naa 
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en høide af flere hundrede m., og naar den træffer kysterne, vil 

der opstaa undervandsbrændinger, som forklarer de foreteelser, 

fiskerne ser ved stille veir og sjø. 

En anden iagttagelse gjøres af drivgarnsfiskerne mellem 

Skagen og Marstrand. Omtrent en mil af Sveriges kyst finder 

de et nogle meter bredt belte af ,blankt* vand parallelt med 

kysten. I dette belte samler sig alt det, som flyder 1i overfladen 

af plankestubber, tang, kork. skum, olje ete. Overfladevandet 

drages fra begge sider mod beltet. En baad, der seiler over det, 

kan ved peiling overbevise sig om, at stromafdriften er forskjel- 

lig paa begge sider. Paa grund af den pludselige stømforan- 

dring i beltet har fiskerne kaldt dette „stromrosti“. Hydrogra- 

fiske maalinger har vist, at ,stromrosti^ er den øverste kant af 

den flade, hvor det baltiske vand mødes med Skageraksvandet. 

Saadanne ,stromrosti^ opstaar efter fiskernes og sømændenes 

erfaringer overalt 1 havet, hvor to forskjellige sorter vand mødes. 

Særdeles storartet skal det ,strømrøsti* være, der findes mellem 

Golfstrømmen og den østgrønlandske polarstrøm. 

Da overfladevandet strømmer mod „stromrosti“et fra begge 

sider, maa det i selve dette bevæge sig nedad mod dybet. Alle 

de smaa organismer, som har en ubetydelig egen bevægelse, 

føres derfor ned i dybet, hvor de pludselig kommer under helt 

nye forholde, og de fleste dør. 

Ved sine forsøg for at vise forholdet med det af vinden 

mod ,stremrosti^ bevægede overfladelag, fandt foredragsholderen 

tiltrods for at luftstrømmen, der lededes over det skiktede vand 

1 forsøgskarret fra to sider, satte vandet i heftig cirkulation, ved- 

blev der dog at være to skikt. Det øvre farvede skikt blande- 

des ikke med det undre ufarvede. Heraf droges den slutning, 

at enhver af vinden fremkaldt strøm i skiktet vand er henvist 

til et skikt og ikke formaar at gaa over 1 det nærmest indtil 

liggende. 

Dette kriterium paa de strømninger, der er fremkaldt af 

vinden, kan anvendes for at afgjøre hvilke havstrømme skylder 
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vinden sin oprindelse hvilke ikke. Vi finder da, at strømmene 

om Sargassohavet, de dermed analoge strømme 1 de tropiske 

dele af det stille, indiske og atlantiske ocean, hvilke bevæger sig 

anticyklonisk, bevæges af tilsvarende anticykloniske vindsyste- 

mer i atmosfæren i disse egne. Den samme betingelse opfyldes 

ogsaa af den sterke strøm fra vest mod øst udenfor den ant- 

arktiske iskant, idet den drives af den stadige WNW-vind paa 

de breddegrader. 

Hvad Golfstrømmen angaar, saa udgjør den et eneste skikt, 

som strækker sig fra Vestindien til Spitsbergen. Hvis nu Golf- 

strømmen dreves af vinden, skulde hele cirkulationen foregaa 1 

dette ene skikt. I dette skulde lige meget vand strømme fra 

Spitsbergen til Vestindien som omvendt. Nu viser imidlertid de 

hydrografiske strømmaalinger, at alt det varme Golfstrømvand 

strømmer mod Spitsbergen. Da maa Golfstrømmens vand vende 

tilbage til Vestindien ı et andet skikt. Cirkulationen foregaar med 

andre ord ı to skikt, og Golfstrømmen drives ikke af vinden. 

Ved experimenter vistes hvorledes man ved opvarmning af 

det skiktede vand i forsøgskarrels ene ende og afkjøling i den 

anden fremkaldte en cirkulation 1 to skikt. De derved frem- 

kaldte strømme viste i flere henseender ligheder med de obser- 

vationer man har fra Golfstrømmen. Vi maa derfor antage at 

Golfstrømmen drives af afkjølingen i de arktiske egne og op- 

varmningen i troperne, derimod ikke af vinden. De med Golf- 

strømmen beslægtede strømme fra troperne til Antarctis maatte 

fremkaldes paa en lignende maade. 

Professor dr. H. Moun fremholdt, at eksperimenterne forte 

godt fremad; men man maatte dog være meget forsigtig med 

at overføre de vundne resultater paa geofysiken. I modsætning 

til foredragsholderen mente han, at vindene spillede en rolle for 

Golfstrømmen. 

Foredraget foranledigede videre en kortere diskussion mel- 

lem foredragsholderen og professor dr. V. BJERKNEs om anven- 

delsen af begrebet „Bjerknesske kræfter*. 
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Møde torsdag den 9de april. 

Universitetsstipendiat ViLHELM MaGNus holdt et foredrag: 

„Arvelighed som sygdomsaar sag”. 

Efter en kort udredning af den Mendelske lov fremvistes 

ved hjælp af lysbilleder slægtstavler for en række arvelige syg- 

domme hos mennesket som hæmophili, seksfingrethed, heriditær 

cataract, albinisme, sinds- og nervesygdomme. Der demonstre- 

redes 20 albinos familiers stamtræ; det paavistes, at heriditeten 

af albinisme hos mennesket ikke følger den Mendelske lov. Al- 

binismen er recessiv, thi de 7 albinoser, som var gifte og havde 

faaet barn, havde kun normale barn. Ved indgifte var forholdet 

mellem albinotiske individer og normale som 1:2, hvor man 

skulde vente 1 : 3. I enkelte familier var der en stor overvegt 

af albinoser, f. eks. 1 albinos og 1 normal. Med hensyn til an- 

dre arvelige sygdomme paapegtes muligheden af en infektion, 

f. eks. ved dystrophia musculorum, epilepsi og sindssygdomme. 

Man kan ikke benegte arvelighedens betydning, men oplysnin- 

gerne maa foreligge ganske anderledes klare end hidtil. Først 

og fremst maa der være en nøiagtig diagnose; diagnosen „sinds- 

sygdom* er altfor omfattende. 

Foredraget foranledigede en kortere diskussion mellem fore- 

dragsholderen og overlærer ISAACHSEN, der erindrede om de er- 

hvervede egenskabers mulige arvelighed, og de fra Tyskland 

 fremkomne forslag om racens forbedring. 

Cand. philos. Hs. Brocx holdt foredrag: ,Træk fra natu- 

ren og arbeidet ved Bornø biologiske station (Bohus- 

lån) sommeren 1907“. 

Efter 1 tilknytning til en serie lysbilleder at have omtalt 

naturforholdene i og ved Gullmarefjorden gik foredragsholderen 

nærmere ind paa de fiskerividenskabelige spørgsmaal, som efter 

hans rekognoseringsundersøgelser sommeren 1907 med udsigt til 

held vil kunne optages til arbeide fra den biologiske station paa 

Bornø, men som ogsaa havde interesse for norske forholde Der 

Nyt Mag. f. Naturv. XXXXVII. II. 1909. 10 
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var særlig tre spørgsmaal, som efter foredragsholderens mening 

burde skyves frem foran alt andet, spørgsmaal angaaende hum- 

merens og torske- og flatfiskenes biologiske forhold og angaaende 

det rationelle aalefiskes indflydelse paa bestanden af aal i distriktet. 

Hummerbestanden 1 Bornø-afsnittet er meget rig, sandsyn- 

ligvis fordi fisket her har ligget totalt nede 1 det sidste tiaar 

eller længere. Men mærkelig nok synes denne ,lokalfredning* 

ikke at have øvet synderlig indflydelse paa fjordens hummer- 

bestand andetsteds. Da dette er et af de springende spørgsmaal 

1 den svenske fiskerilovgivning, burde man skaffe en paalidelig _ 

statistik — omfattende totalfangst: antal og størrelse af salgbar 

og undermaals hummer — for Gullmarefjorden. Merker man 

saa tydelig nedgang for de omliggende partier af fjorden, naar 

der i Bornøafsnittet gjennem en periode paa flere aar har været 

drevet et rationelt hummerfiske, vilde dette levere en god støtte 

for dr. Trysom's forslag til totalfredning af en række smaa- 

lokaliteter, spredt rundt om i hummerdistrikterne. I modsat 

fald maa man se sig om efter andre metoder til at kunne møde 

en eventuel nedgang i hummerfiskets udbytte, kanske bedst ved 

1 tide at eksperimentere med udklækning efter amerikansk 

mønster; men disse forsøg maa udføres, hvor overfladevandet 

holder 29 9; eller mere, 

I det overskuelige Bornø-afsnit er de hydrografiske forhold 

og deres vekslinger lette at beherske. Udfortes der her stadige 

skjælundersøgelser paa de forskjellige nyttefiske, kunde man 

muligvis faa et overblik over, hvor langt man kan stole paa de 

nu saa alment benyttede vækstundersøgelser ved hjælp af skjæl- 

lene. En sikker kritik af denne metode er høist paakrævet, da 

man ellers let vilde komme til at overvurdere dette hjælpemiddel 

med vor nuværende viden. Torskeskjællene synes at antyde, at 

fjordbestanden muligvis kan rekrutteres fra torsk, hvis vækst- 

forhold i de første aar er som hos torskene 1 Østersjøen. Be- 

standens rekruttering i Gullmarefjorden burde derfor seges 

opklaret. 
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Ved et rationelt drevet fiske paa de rige aalefelter i Bornø- 

afsnittet, der længe har ligget brak, var det meget sansynlig, at 

man vilde kunne faa et indblik i, hvor langt den naturlige 

rekruttering udenfra — indvandringen af ,montées* (glasaal) — 

formaar at holde det rationelt drevne fiskeris indvirkning paa 

bestanden 1 schak: dette vilde være af stor interesse for lov- 

givningen, som da kan faa en god basis til bedømmelse af, om 

den nuværende minimallængde — 35 cm. — er heldig valgt, og 

om man bliver nødt til at skride ind mod forskjellige fangst- 

redskaber. 

Møde torsdag 24de september. 

Formanden ønskede medlemmerne og gjæsterne velkommen 

til det nye semester, og mindedes professor dr. G. A. GULDBERG, 

der siden sidste mode var afgaaet ved døden den 23de april. 

Prof. GULDBERG, der var en af selskabets stiftere havde saavel 

som formand, revisor og interesseret medlem nedlagt meget ar- 

beide paa selskabet. 

Konservator ALF WOLLEBEK holdt foredrag: ,O m ishavs- 

sælernes biologi". Foredragsholderen gav dels en skildring 

af de forskjellige sælarters geografiske udbredelse, og omtalte 

særlig den saakaldte russekobbes aarlige indvandring til de nord- 

lige dele af vort land om vaaren, og den ekstraordinære vinter- 

vandring 1 1905. (Jfr. Ueber die Biologie der Seehunde und die 

Seehundjagd im europåischen Eismeer — Conseil permanent int. 

pour l'explor. de la mer. Rapp. et proc.-verb. Vol. VIII). 

Doktor OLE BERNER holdt foredrag: ,Lidt om fedtvevs- 

nekrose*. 

Det symptomkompleks som efter sit mest fremtrædende 

fænomen kaldes ,fedtvævsnekrose*, er en sygdom af forholds- 

vis ny datum, idet den første gang er beskrevet af BALSER 1 

1882. Siden den tid har den imidlertid været gjenstand for 

ivrig studium baade af pathologisk-anatomisk og af eksperi- 
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mentel art, og den literatur som foreligger om dette emne er 

meget stor. 

Inden jeg gaar over til at omtale selve sygdommen maa jeg 

indskyde en forklaring af den medicinske terminus ,nekrose“. 

Herved forstaaes i pathologien en fuldstændig afdøen af en celle 

eller et organ. Af nekroser har man flere forskjellige arter f. 

eks. koagulationsnekrosen, det tørre gangræn etc. Alle udmærker 

sig derved, at cellen paa grund af skadelige indflydelser afdør. 

Hvad fedtvævsnekrosen angaar, saa dreier det sig ogsaa her om 

en fuldstændig afdøen af fedtcellerne, men denne afdgen er i 

modsætning til de andre nekroser forbundet med en specifik ke- 

misk spaltning af fedtcellens neutralfedt. Fedtvæv kan godt 

undergaa en nekrose f. eks. ved det senile gangræn, som saa 

ofte rammer fødderne hos gamle folk, men det dreier sig i-disse 

tilfælde ikke om en ,fedtvævsnekrose*. Denne sygdom skyldes 

nemlig indvirkningen af et fedtspaltende enzym. Det er en eien- 

dommelig sygdom, som rammer pankreas og oftest ogsaa fedtet 

i bughulen, og studiet af denne sygdom har bidraget meget ul 

at kaste lys over den endnu i mange henseender saa gaade- 

fulde pankreasfysiologi. 

Fedtvævsnekrosen kan ramme alle individer baade unge og 

gamle, men fortrinsvis rammer den yngre meget fede individer, 

som har været henfaldne til overdreven nydelse af spirituosa. I 

det hele og store taget er det i de udprægede former en meget 

sjelden sygdom, men den findes i de letteste grader næsten ved 

hver eneste obduktion, og er vistnok i disse tilfælde et udtryk 

for agonale forandringer i pankreas. Fedtvævsnekrosen er end- 

videre kjendt fra dyrepathologien idet den er ganske almindelig 

hos overfedede husdyr, som f. eks. ungarske svin og hos gjæs. 

Hos mennesket begynder den gjerne meget akut med vold- 

somme smerter i underlivet og brækninger, samt meget ofte tegn 

paa tarmparalyse. Patienterne bringes derfor meget ofte ind paa 

hospitalerne under diagnosen tarmslyng, og 1 denne tro opereres 

de ogsaa ofte; men istedetfor at finde et urigtigt leie af ind- 
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voldene, finder operatøren til sin ubehagelige overraskelse talrige 

smaa uregelmæssige hvide, glindsende flekker udover peritoneum, 

og ser han nærmere efter saa ser han ogsaa at pankreas er 

svullen og gjerne mere eller mindre gjennemsat af blødninger 

og de samme stearinglindsende hvide flekker som fandtes ellers 

udover peritoneum. Dette er de saakaldte ,fedtvævsnekroser*. 

Vanligvis har operatøren bare lukket saaret igjen og patienten 

er død efter kort tid; men i den aller sidste tid har man forsøgt 

at lægge ind store drænrør omkring pankreas, og man har her- 

ved undertiden opnaaet at redde vedkommendes liv. Disse hel- 

dig opererede tilfælde er dog meget faatallige og de fleste patien- 

ter dør i løbet af kort tid under tegn paa en forgiftning (prostra- 

tion, lav temperatur og hurtig, liden puls). I den sidste tid har 

man eksprimentielt studeret sygdommen fra et serotherapeutisk 

standpunkt, idet man har immuniseret dyrene mod trypsin og seet, 

at de da kunde overstaa dødelige indgreb paa pankreas, som 

ellers havde fedtvævsnekroser til følge. Fra et therapeutisk 

standpunkt er man imidlertid paa denne maade ikke kommet 

udenfor eksperimenternes stadium. 

Hvad sygdommens væsen angaar, saa dreier det sig om en 

spaltning af cellenes neutralfedt i fedtsyrer og glycerin. Fedt- 

syrerne forbinder sig meget snart med kalk, som tilføres fra 

blodet og der fældes ud de meget modstandsdygtige fedtsure 

kalkkrystaller, som bliver liggende igjen som en dusk af fine 

slanke naaler indenfor den tilgrundegaaende cellemembran, mens 

de flydende bestanddele, glycerinet og smaa tiloversblevne olje- 

draaber, lidt efter lidt resorberes. 

Denne eiendommelige spaltning finder man mere eller min- 

dre diffust spredt over bughulens fedtvæv, og altid saaledes at 

fedtvævet nærmest pankreas er mest angrebet og at fænomenerne 

taber sig med afstanden fra dette organ. Vanligvis er de syge- 

lige forandringer lokaliseret til selve bughulens fedtvæv og kun 

1 de færreste og mest fulminant forløbende tilfælde angribes fedt- 

vævet udenfor peritonealhulen, idet man i disse tilfælde kan finde 
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fedtvævsnekroser i fedtet 1 brysthulen, særlig omkring hjertet. 

En fast regel er det derimod, at det subkutane fedtvæv ikke 

afficeres. I hele fedtvævsnekroseliteraturen findes der blot 3 å 4 

tilfælde, hvor man samtidig har seet fedtvævsnekroser 1 peritoneal- 

hulen og i det subkutane væv, og disse tilfælde staar kanske 

ikke alle for en nærmere kritik engang. 

Samtidig med fedtvævsnekroserne finder man som nævnt 

stadig sygelig forandringer i pankreas. Den svulmer op, de nor- 

male tegninger taber sig, flekvis ser man, at pankreasvævet er 

misfarvet, ja endog fuldstændig aided og gjerne gjennemsat af 

større eller mindre blødninger. Indimellem finder man saa tal- 

rige smaa hvide, stearinglinsende fedtvævsnekroser, svarende til 

det interlobulære fedtvæv i pankreas. I de mikroskopiske præ- 

parater finder man flekvis større eller mindre degeneration indtil 

fuldstændig nekrose af pankreasparenchymet, talrige blødninger og 

rundceller infiltration, samt 1 fedtvævet i og omkring pankreas de 

egentlige fedtvævsnekroser. Disse har den eiendommelige og 

karakteristiske egenskab, at de har en overmaade stor affinitet 

til kobbersalte, som farver dem intens irrgrønne, medens det om- 

givende vev ikke farves. Ved denne af Bena først angivne 

“reaktion har man faaet et udmærket diagnostikum saavel makro- 

som miskroskopisk. Reaktionen fremkommer derved at de fedt- 

sure krystaller uden at forandre sin form optager kobbersaltene. 

Vanligst undersoger man dette forhold i frysesnit, som senere 

kan farves paa forskjellig vis. Indstøbning 1 celloidin er uhel- 

dig, da den grønne farve herved tabes. I parafin kan de derimod 

* indleires efter en af mig angiven methode med benzin som gjen- 

nemgangsvæske. Studerer man detaljerne i fedtspaltningsprocessen 

saa ser man først at fedtcellens indhold bliver kornet og svagt 

eosinfarvet. Lidt længere ude i processen ser man med imersions- 

linsen ganske smaa krystaller i den kornede masse. I næste 

stadium ser man lange slanke irrgrønne krystaller liggende inden- 

for den døde cellemembran og i de næste stadier optræder hober 

af amorfe masser og gjerne et gulbrunt pigment. 
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Saavel BALSER selv, som de første undersøgere, som efter 

ham iagttog denne eiendommelige sygdom forstod slet ikke dens 

væsen. Det var først LANGERHANS som 1 1889 og 92 efter sine 

indgaaende kemiske undersøgelser bragte klarhed tilveie. BALSER 

selv troede at der forelaa en hyperplasi al fedtvævet, Curanr at 

der forelaa en degeneration. LANGERHANS derimod viste, at de 

hvide flekker let lod sig pille ud fra omgivelserne, og at de sank 

i vand. Rent fedt kunde det saaledes ikke være. De var end- 

videre uopløselige i alkohol og ether selv i kogende tilstand. 

De var ogsaa uopløselige i saltsyre og forkalkede masser, slig 

som man ser dem som enderesultater af saa mange patho- 

logiske processer, kunde det saaledes heller ikke være. Lagde 

han imidlertid lidt af masserne paa et objektglas og tilsatle han 

saa under dækglasset lidt concentreret svovelsyre, saa saa han, 

at masserne straks opløste sig. Tilsatte han saa atter til op- 

løsningen lidt vand blakkedes væsken straks og der udfældtes 

lange slanke krystaler af palmitinsyrens form. Hvis han senere 

lod blandingen afdampe saa han at der ogsaa udfældtes gibs- 

krystaller. De oprindelige masser maatte saaledes bestaa af 

fedtsure kalksalter. | 

Sygdommens ætiologi og pathogenese var imidlertid 

ikke udredet ved disse LANGERHANS'S undersøgelser. Forskerne 

delte sig snart 1 grupper med hensyn til disse spørgsmaal. En 

del antog sygdommen for at være en „morbus sui generis“, og 

at pankreaslidelsen var sekundær i forhold til fedtvævsnekro- 

serne; en anden gruppe hævdede det stik modsatte standpunkt 

idet de tilskrev pankreaslidelsen den primære betydning og satte 

fedtvævsnekroserne sekundært 1 forbindelse med denne. 

Da sygdommen efter LANGERHANS undersøgelser jo bestod 

i en spaltning af fedtcellernes neutrale fedt, maatte man jo 

straks naturlig ledes hen paa analogien med fedtets spaltning 

i tarmen under pankreassaftens indflydelse, og tanken om 

pankreassaften, som aarsag til fedtvævsnekroserne laa da ogsaa 

nær; deres fortrinsvise udbredelse i nærheden af pankreas taler 
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jo ogsaa for et saadant sekundært forhold. Men man vidste jo 

fra forraadnelsen, at der ogsaa under bakteriernes indflydelse 

kunde afspaltes fedtsyrer. og i den bakteriologiske æra, som me- 

dicinen just har gjennemgaaet siden Batsers tid, var det derfor 

noksaa rimeligt, at der ogsaa hævede sig røster for at antage 

sygdommen for en bakteriel lidelse. De talrige forsøg som er gjort 

for at isolere den supponerede bakterie fra nekroserne i kadaveret 

og de talrige eksperimentelle forsøg man har gjort for ved ind- 

sprøitninger af bakterier og deres stofvekselsprodukter, at frem- 

kalde sygdommen har alle faldt negative ud. Kun faa forsøg 

af denne art med injektion direkte i pankreas har givet positive 

resultater, men altid kun i en meget afdæmpet form af det syg- 

domsbillede, man ser hos mennesket. 

Pankreaslidelsens betydning for sygdommens ætiologi har 

imidlertid stadier vundet terræng. LANGERHANS var selv den første 

som søgte at skaffe sin enzymtheori det videnskabelige eksperi- 

mentelle grundlag. Han tog nemlig pankreas fra dyr og fin- 

malte dem i en kjødkvern og blandet dem med fint knuste glas- 

biter og injicerte massen paa dyr. I ét af 12 forsøg faldt eks- 

perimentet positivt ud og han sluttede derfor ,at det er muligt 

at fremkalde fedtvævsnekroser under indvirkning af pankreas- 

saften”. LANGERHANS's arbeide er senere blevet optaget til videre 

udarbeidelse, idet tanken om at det var pankreassaftens enzymer, 

som var aarsag 1 denne eiendommelige lidelse stadig har holdt sig. 

Forat bevise at det var pankreassaften som bevirkede fedtvævsnekro- 

serne har man foretaget de forskjelligste eksperimenter. Dels har 

man taget pankreasstykker fra et dyr og lagt dem ind i peritoneal- 

hulen paa et andet, og seet at der fremkom fedtvævsnekroser 

paa inplantationsstedet; dels har man underbundet ductus Wir- 

sungianus for at fremkalde en retention af saften, dels har man 

destrueret pankreaskjertelen ved at underbinde dens blodkar og 

saa studere sekretets indflydelse paa det afdøde væv, og dels 

har man ladet pankreassaften flyde direkte ud i peritonealhulen. 

Efter alle disse forsøgsanordninger har man kunnet fremkalde 
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fedtvævsnekroser. Imidlertid har de paa disse maader frem- 

kaldte fedtvævsnekroser ofte været lidet fremtrædende og meget 

vekslende og ofte ogsaa mindre udpræget end man ser dem paa 

obduktions- bordet, hvorfor ogsaa en hel del forfattere har tillagt 

dem liden betydning eller de har været forsigtige 1 at trække 

slutninger af dem. 

Overfor dette faktum, at sygdommen kan fremkaldes eks- 

perimentelt om end i vekslende grad, bemærker imidlertid f. eks. 

DoBERAUER, at man har tillagt fedtvævsnekroserne altfor stor betyd- 

ning, idet man ligesom har brugt deres talrighed eller faatallighed 

som en maalestok paa forsøgets vellykkethed, medens man mindre 

har fæstet sig ved selve forandringen i pankreas. Fra pathologien 

ved man jo ogsaa at fedtvævsnekrosernes talrighed er af rent 

underordnet betydning i forhold til forandringerne i pankreas; 

ved pankreasapopleksien i. eks. finder man ofte smaa fedtvævs- 

nekroser. De vekslende forsøg forklarer ogsaa GULEKE som be- 

roende paa pankreasfunktionen i det øieblik indgrebet udføres, 

paa fastende hunder fik han lidet udprægede resultater, medens 

noiagtig samme forsøgsanordning gav udprægede billeder paa 

dyr, som nylig 1 forveien havde spist. 

For alle disse forsøg var da den theoretiske forudsætning 

den, at pankreassaften under abnorme forhold enten direkte 

gjennem vævspalterne ved kontaktvirkning indvirkede paa ab- 

dominalfedtet, eller at dens enzymer ad blod eller lymfebaner 

blev fordelt udover abdominalfedtet. 

FrLexner har nemlig eksperimentelt paavist tilstedeværelsen 

af steapsin 1 de friske nekroser, derved at han tilsatte absolut 

neutralt fedt lidt af en nekrotisk flek og satte blandingen ind i 

termostaten. Efter kort tid kunde han paavise tilstedeværelsen 

af frie fedtsyrer i blandingen, fremkommet ved spaltning ved 

hjælp af det i nekrosen tilstedeværende enzym. I gamle nekro- 

ser kunde han ikke længere paavise dets tilstedeværelse. 

Der har ogsaa en tid været strid om, hvilke af pankreas- 

saftens enzymer det var, som var aarsag 1 sygdommen. En del 
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forfattere holdt paa trypsinet, hvorved blødningerne let kunde 

forklares. Indsprøitning af saavidt muligt rent trypsin har imid- 

lertid ikke fremkaldt fedtvævsnekroser. Imidlertid tillegger nu - 

alle forfattere trypsinet stor pathogenetisk betydning, idet det 

ved sin fordeiende og opløsende evne aabner veien for det efter- 

følgende steapsin. 

Spørgsmaalet om hvorledes enzymerne fordeles udover peri- 

tonealhulen har været ivrig drøftet. Hvad fordelingen gjennem 

blod og lymfekar angaar, saa har man indvendt, at man i begge 

tilfælde skulde kunde have ventet en anden udbredelse af ne- 

kroserne. Og hvad fordelingen gjennem lymfe og blodbaner an- 

gaar, saa er der endvidere mod denne theori indvendt, at forsøg 

har vist, at enzymerne straks paralyseres eller endog ødelægges 

naar de kommer ı berøring med de hvide blodlegemer. 

Fordelingen gjennem celleembolier fra den syge pankreas, 

har ogsaa været antaget. I alle de tilfælde, hvor der foreligger 

en grov anatomisk læsion af pankreas kan jo disse theorier 

mere eller mindre plausibelt forklare fænomenerne, men 1 alle 

de tilfælde, hvor der ikke foreligger slike grove forandringer, har 

forklaringen stadig stødt paa vanskeligheder. TRUHART tæn- 

ker sig i disse tilfælde, at der f. eks. som følge af en forstyr- 

relse i cirkulationen, fremkommer saadanne forandrede livsvilkaar 

for pankreascellerne at disse secenerer sit sekret 1 retrograd ret- 

ning, hvorved det drives udover 1 paritonealhulen og aktiveres 

efterhvert som det træffer paa fremmede vævsdele. Cutart for- 

klarer sygdommes optrædende som beroende paa en autodige- 

stion. Mod disse theorier taler imidlertid den af kirurgerne med 

Senn 1 spidsen saa ofte gjorte erfaring, at frisk pankreassaft er 

uskadelig. SENN og flere med ham har seet at pankreassaft 

efter overrivning af ductus pankreasticus kan rende frit ud 1 

abdominalhulen uden skade. Nu ved vi imidlertid at pankreas- 

enzymerne secerneres som proenzymer, som først maa aktiveres 

for at blive virksomme. Man har derfor tænkt at autodigestionen 

af denne grund udeblev under normale forhold, men at den kunde 
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komme istand under sygelige forhold, enten fordi der fra tarm- 

kanalen trængte aktiverende stoffe op igjennem ductus pan- 

creaticus eller fordi sygelige forholde i pankreascellerne bevir- 

ket at de ikke længere var modstandsdygtige mod sit eget sekret. 

Hvad de første forhold angaar saa ved vi nu, at galde er et 

overordentlig sterkt aktiverende stof, og den relativt hyppige 

komplikation af fedtvævsnekrose under galdestenskolik, finder 

sin naturlige forklaring som følge heraf, idet galdestenen til- 

stopper den fælles udferselsaabning 1 papilla Vaetri og driver 

galden op 1 duct. pankreaticus. Hvad det andet forhold an- 

gaar, saa synes enkelte forskeres erfaring at tyde paa, at pan- 

kreas ogsaa virkelig under særegne omstændigheder er istand 

til at secernere fuldstændig aktivt sekret. I saafald har man 

tænkt sig, at autodigestionen kom istand fordi pankreascellerne 

skulde mangle de antienzymer, som altid findes og beskytter kjertel- 

cellerne mod sit eget sekret. Slige antistoffe er paavist f. eks. 

for ventrikelslimhindens vedkommende. 

Alle disse forhold kan i mere eller mindre let grad tænkes 

at opstaa som følge af cirkulationsforandringer, og man har 

gjerne søgt en støtte herfor 1 de typiske tilfælde af fedtvævs- 

nekrose, som rammer unge fede individer, som baade paa grund 

af sin adipositet 1 og for sig, men ogsaa paa grund af alkohol- 

misbrug og den under disse forhold ofte erhvervede syfilis, netop 

er saa disponeret for cirkulationsforstyrrelser. 

Hvad dødsaarsagen angaar, saa har det ofte været obdu- 

centen uforklarligt at disse mennesker med de ofte relativt smaa 

forandringer, saa hurtigt og sikkert er gaaet sin død imøde. At 

de svære tilfælde, med de store blødninger og den totale pankreas- 

nekrose er saa dødelig, lod sig forholdsvis let forklare blandt andet 

paa grund af den hyppige sekundære infektion og den deraf føl- 

gende peritonit. Men ofte findes heller ikke nogen peritonit, og 

Brentanos theori om den ,aseptiske peritonit^ er ogsaa blevet 

henlagt. Heller ikke en sæbeforgiftning som følge af de udbredte 

spaltninger har forklaret døden, thi ofte finder man kun faa 
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nekroser just ved meget hurtigt forløbende sygdomsbilleder. 

Schok, som følge af blødningernes tryk paa nervus sympathicus 

(ganglion solare) har man maattet opgive, da der saa ofte slet 

ikke findes blødninger paa dette sted. Og man har heller ikke 

kunnet forklare døden paa grund af ,udfaldsfænomener* 1 de 

tilfælde, hvor der foreligger en total pankreasnekrose, thi experi- 

mentelt kan man jo gjøre totalextirpationer af pankreas uden 

gene for dyrene. Man er derfor blit staaende ved, at der under 

disse sygelige forhold dannes et ,toxin* af de henfaldende pan- 

kreasceller, og at det er dette, som dræber saa hurtigt og sikkert. 

Man har derfor forsøgt experimentelt at bevise tilstedeværelsen 

af dette toxin. DoBERAUER har saaledes indsprøitet frisk pankreas, 

malet til grød, paa andre dyr (hunde), uden at disse blev syge. 

Sprøitet han imidlertid ind syg pankreas — fra hunde som han 

havde fremkaldt fedtvesnekroser paa — saa døde dyrene meget 

hurtig under samme symptomer som ved eksperimentelt fremkaldt 

fedtvævsnekrose. GuLEKE og BERGMANN har gjort det samme med 

transplantation af frisk hundepankreas paa andre hunde. Disse 

forfattere antog først, at døden skyldtes en trypsinforgiftning, og 

i den anledning har de immuniseret dyr mod trypsin og seet, at 

de senere overstod transplantationsforsøget. Senere har de imid- 

lertid gaaet ifra theorien om, at det er trypsinet, som bevirker 

døden; de har nemlig gjort sine forsog med kogte trypsin- 

opløsninger. 

Som tidligere omtalt er det et karakteristicum for denne 

eiendommelige sygdom, at man praktisk talt altid finder nekro- 

serne begrændset til abdommialhulens fedt. Det er kun i de vold- 

somste tilfælde, at man træffer nekorser udenfor denne, og da 

vanligvis i fedtet ı brysthulen. Endnu sjeldnere er det at se, at 

fedtvævet udenfor bugmusklerne angribes, og en fast regel er 

det, at det subcutane væv forøvrigt aldrig angribes. Netop 1 disse 

dage har jeg imidlertid offentliggjort et arbeide! over subcutane 

1 Virchows Archiv Bd. 193 og N. Mag. f. Leegevid. 1908. 
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fedtvævsnekroser, som intet har med pankreas-fedtvævsnekrosen 

at gjøre. Foranledningen til disse studier var obduktionen af en 

gammel mand, som havde en stor pankreastumor og multiple 

abseesser paa lemmerne. Klinisk havde abscesserne nærmest 

lignet bylder ved en kronisk pyæmi, og ved obduktionen ansaa 

jeg dem ogsaa for saadanne. Den mikroskopiske undersøgelse viste 

imidlertid, at der forelaa en fedtvævsnekrose, som mikroskopisk 

og kemisk var identisk med pankreas-fedtvævsnekroserne. Under 

et ophold hos professor ScHMorL 1 Dresden fik jeg anledning 

til at se præparater fra en 35 aar gammel kvinde, som havde 

faaet et slag mod brystet, og hos hvem der 1 tilslntning til dette 

udviklet sig en knude 1 fedtvævet. Af frygt for kraft blev den 

extirperet, men mikroskopisk viste den en typisk fedtvævsnekrose. 

Efterat have seet ScumorLs præparater blev der aabnet mig 

mulighed for at forklare mit eget tilfælde, hvis pathogenese havde 

været mig meget dunkel, da det var umuligt at paavise pankreas. 

celleembolier som aarsag til abscesserne. 

Siden min hjemkomst har jeg experimentelt fremkaldt sub- 

cutane fedtvævsnekroser paa katter ved i dyb narkose at klemme 

deres inguinalfedt med en Peans pincet. Mikroskopisk og ke- 

misk forholder ogsaa disse nekroser sig identisk med pankreas- 

fedtvævsnekroserne. 

Dr. philos. S. Scammr-Nietsen vilde i tilknytning til doktor 

BERNERS interessante foredrag bemærke, at aldenstund der ved 

fedtvævsnekroserne optraadte frie høiere fedtsyrer, maatte dette 

med vor nuværende viden tydes derhen, at der ved hjælp af 

enzymer havde fundet en spaltning af neutralfedt sted; men der 

var dermed ikke sagt noget om disse enzymers oprindelse. 

Fordi om fedtvævsnekroserne oftest stod i forbindelse med 

sygelige forandringer af pankreas, eller med lethed kunde frem- 

kaldes ved inplantation af stykker af pankreasorganet, laa dog 

deri intet bevis for, at det var dette organs eller selve pankreas- 

saftens fedtspaltende enzym, der havde været det virksomme. 
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Med den almindelige udbredelse, fedtspaltende enzymer har 1 

organismen, maatte saadanne kunne mobiliseres hvorsomhelst. 

Det, der derfor maatte have den allerstørste interesse, var 

at faa klargjort spørgsmaalet om aarsagen til en pathologisk 

mobilisering af fedtspaltende enzymer i fedtvævene. Ved de 

smukke forsøg, doktor BERNER netop havde demonstreret, var 

det jo vist, at et rent mekanisk indgreb i fedtvævet kunde frem- 

kalde dannelsen af fedtvævsnekroser. Selvfølgelig kunde fedt- 

vævsnekrosers dannelse kun 1 de færreste tilfælde skyldes en 

mekanisk aarsag; men dette forsøg viste dog tydelig, at fedt- 

vævsnekroser kunde opstaa uden direkte forbindelse med pan- 

kreas eller dette organs enzymer, og at forklaringen derfor muli- 

gens maatte søges paa andet hold. 

Kunde man ikke tænke sig, at mobiliseringen af fedtspal- 

tende enzymer, dermed altsaa dannelsen af selve den nekrotiske 

herd, var et sekundært fænomen, der tilsyneladende kunde frem- 

kaldes paa meget forskjellig maade, men som dog kunde have 

en dybere liggende fælles aarsag af kemisk (ikke enzymatisk) 

natur. Støtte for en saadan opfatning kan søges 1 S. SCHMIDT- 

NigLsENs meddelelse om sure fedtsubstanser i indre organer 1 

biologisk selskabs aarsberetning for 1907 og i v. BERGMANS 

sammesteds omtalte forsøg med imunisering mod den ved intra- 

peritoneal autolyse af pankreas fremkaldte fedtvævsnekrose. 

Møde torsdag 15de oktober 1908. 

Brigadelæge Hans Daar holdt foredrag: „Lidt norsk 

antropologi. 

Mine damer og herrer! Ved omtale af den norske 22 aarige 

og 23 aarige unge mand, og af nogle maal, der er fundne for hans 

vedkommende, maa jeg forudskikke, at disse maal gjælder strængt 

taget kun gjennemsnittet af de undersøgte individer. Endvidere gjæl- 

der disse maal kun for det aar de er taget. Saaledes gjælder de 

fundne høidemaal for mænd 1 22de eller 23de aar strængt taget 
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kun for det aar, 1903 eller 1904, hvori maalene toges, og ikke 

for mænd 1 samme alder, der maales 1 andre aar; thi det er 

meget, som taler for, at individerne forandrer sig saaledes at de 

maal, der f. ex. passer for en 23aarig i 1904 ikke vil passe 

paa en 3aarig 1 1914 og heller ikke passede paa en 23-aarig 

ı 1894 o.s.v. 

Der er i Norge bleven nedlagt et stort og samvittighedsfuldt 

arbeide for at udforske befolkningens antropologiske forhold. 

Som det synes naturlig, er det især militære læger, som har 

beskjeeftiget sig hermed; blandt disse da i første linje afdode 

brigadelæge dr. med. Ar»o, skaberen af den norske antropologi. 

Jeg vil her nævne ogsaa overlæge C. F. Larsen, som har ydet 

meget og som fremdeles er beskjæftiget med studiet af nord- 

mændenes antropologi. Der har ogsaa været mange flere mili- 

tærlæger end disse, som alle har arbeidet af interesse for antro- 

pologien, og som ved sit dygtige og samvittighedsfulde arbeide, 

der er udført frivilligt, har bidraget til, at Norge for tiden er 

et af de bedst kartlagte lande, forsaavidt angaar dets antropolo- 

giske forhold. 

Ogsaa civile læger og andre har leveret vægtige bidrag til 

oplysning om Norges antropologi. Det samme er tilfældet med 

den officielle rekruteringsstatistik, og endelig ogsaa med den 

fællesforskning, som det militær-medicinske selskab i Kristiania 

har sat igang. Denne arbeider paa den maade, at der, efter 

forslag af en dertil valgt komité hver vaar opsættes af sel- 

skabet en som regel antropologisk opgave, som samtlige militær- 

læger anmodes om at besvare under deres tjeneste ved de 

militære afdelinger om sommeren. Besvarelserne sammenarbei- 

des og offentliggjøres af en eller anden militærlæge, der in- 

teresserer sig derfor. Paa denne maade blir antropologiske 

undersøgelser foretaget i alle dele af landet, og hvad der har 

stor betydning er, at undersøgelserne foretages samtidigt, og paa 

et ensartet menneskemateriale, nemlig som regel paa 23-aarige 

soldater. 
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De udkomne norske antropologiske arbeider beskriver dels 

enkelte dele af landet. Saaledes har Anno leveret beskrivelse 

af de antropologiske forhold i Krødsherred, Hallingdal, Valdres, 

Land, Østerdalen, Glommendalen, Gudbrandsdalen, Stavanger 

amt, Lister og Mandals amt, Nedenæs amt, Bratsberg amt, Vest- 

landets fjorde. C. F. Larsen bl. a. af Lister og Mandals amt, 

Sætersdalen, Jæderen, af Nordlands befolkninger, delvis af Trøn- 

derne. Grønn har leveret beskrivelse af befolkningen i Tromsø 

stift. A. og H. Daag har leveret beskrivetse af indlandsbefolk- 

ningen sammenlignet med kystbefolkningen forsaavidt angaar 

enkelte legemsmaal. Dels omhandler arbeiderne nogle mere 

specielle forhold, f. ex. kraniemaal, eller legemshøide, eller legems- 

vægt, og da for det hele lands vedkommende, eller for enkelte 

dele af samme. 

Jeg vil ikke trætte med at opregne titelen paa de mange 

arbeider, som militære læger og andre har udført paa antro- 

pologiens omraade, men kan for militærlægernes vedkommende 

henvise til en liden bog ,Militærlægers bidrag til Norsk anthro- 

pologi*, som jeg udarbeidede 1 1907, og som indeholder korte ud- 

drag af samtlige udkomne arbeider. 

Som bekjendt danner beskrivelsen af menneskets hoved- 

skalle og ansigt det første og vel ogsaa det mest betydnings- 

fulde grundlag for antropologien. Det er derfor naturligt at 

ogsaa vi. ved omtale af nordmændenes antropologi begynder 

med deres skalleform. 

Nordmændenes skalleformer har været undersøgt af ARBO, 

LARSEN, GRØNN, BARTH, GULDBERG o. a. Der er foretaget maa- 

linger af saavel kranier som af levende folks hoveder. Resul- 

tatet er, det tor man vel sige, at der er samlet et stort materi- 

ale, og at der paa grundlag af dette er gjort mange slutninger. 

De forskjellige undersegere er imidlertid ikke indbyrdes helt 

overensstemmende i deres slutninger, og det er rimeligt at for- 
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udse, at her foreligger betydningsfulde opgaver, som fremtiden 

vil løse. Saa meget staar imidlertid fast, at nordmændene gjen- 

nemgåaende er dolicocephale og dolicomesocephale. Indimellem 

disse findes mesocephaler og brachycephaler, disse sidsteisær 1 det 

sydvestlige Norge. Dolicocephal er befolkningen gjennemgaaende i 

næsten hele Østerdalen, Gudbrandsdalen, Valdres, Krødsherred, 

Numedal, Sandsvær, Øst Telemarken, den meste del af dalene 

i det sydvestlige Norge, bunden af Hardangerfjord og Sørfjord 

og Nordmøre. Mesocephal er befolkningen 1 næsten hele Land, 

Hallingdal, Vest Telemarken, Sognefjorden, Nordfjord, Søndmøre, 

Romsdal og Trondhjemsdistrikterne. Brachycephal er befolknin- 

gen i næsten hele Jæderen og kysten østover samt nordover, 

dog aftagende i antal, eftersom man kommer østover og nord- 

over fra Jæderen. Forskjellen i index er ikke stor; gjennem- 

snitlig har dolicocephalerne index af ca. 77,6 og brachycepha- 

lerne index ca. 81,9; altsaa en forskjel mellem begge af 4,3. 

Nordmændenes middelindex er ifølge DENIKER sandsynligvis om- 

kring 78,5 eller 79. 

Den hyppigste haarfarve er blond og den hyppigste øien- 

farve er blaa. Som en regel forekommer blondhed sammen 

med dolico- og mesocephali, men ogsaa sammen med brachy- 

cephali. Dog er der mange undtagelser fra denne regel; ifølge Lar- 

sen er saaledes ca. ?/; af brachycephalerne blonde. Topinarp 

udtaler, paa grundlag af undersøgelser af AnBo, at nordmæn- 

dene gjennemgaaende har de lyseste eine 97,25 °/, al alle 

kjendte folkeslag og meget blondt haar, 74,47 ?/,. 

Legemshøiden har været gjenstand for undersøgelser mange 

gange, ikke alene fordi den jo officielt er et af de vigtigste tegn 

paa individets dygtighed eller udyglighed til militær tjeneste, 

idet kun folk, der har en legemshøide, der er større end et vist 

minimum, fortiden 159 cm. tages som vaabenfore, men ogsaa 

fordi høidemaalingerne giver saa interessante resultater med hen- 

syn til befolkningens fysisk-antropologiske forhold. 

Der har ı tidens løb været talt og skrevet meget mod at 
Nyt Mag f. Naturv. XXXXVII. II. 1900. 11 
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benytte legemshøiden som maalestok for individets veernekraft, 

idet der fremholdes, at det ikke er netop de længste mennesker, 

der er de kraftigste; tværtimod synes ofte de længste at være 

spinkle og disponerede for sygdomme. En tysk undersøger har 

saaledes fremhævet, at han af dem, der erklæres udygtige til 

miltærtjeneste paa grund af liden legemshøide skal kunne danne 

bataljoner, som skulde kunne vise sig ligesaa værnekraftige som 

bataljoner, dannede af særlig hoie folk. At værnedygtigheden ikke 

staar 1 forhold til legemshøiden fremgik ganske tydeligt af bl. a. 

rekrutteringsstatistikken, som ArBo bearbeidede, idet Kristians- 

sands og Trondhjems brigader var de høieste brigader 1 landet, 

men af disse var Kristianssands den sletteste og Trondhjems 

blandt de dygtigste brigader ı landet. Bergenske brigade havde 

den mindste høide, men den største dygtighedsprocent. Det er 

visselig hverken de meget lange eller de meget korte, der er 

de bedste soldater, men de, der omtrentlig har gjennemsnits- 

høiden. 

De største høider i Norge synes især at holde sig tl fjord- 

bundene, og er stærkest repræsenteret i Nordland, ı de trønderske 

bygder, 1 det indre Hardanger og i øverste del af Sætersdalen. 

De mindste høider findes 1 de øverstliggende bygder i Halling- 

dal, Valders og Gudbrandsdalen samt i Aalen, i Trysil samt i 

Finmarken. (Paa dette sidste sted skyldes den lave middelhøide 

tilblanding med lapper, og er altsaa ikke at anse som karakte- 

ristisk for nordmændene her, omend ogsaa disse muligens gjen- 

nemgaaende er lavere end nordmænd sydpaa). 

Resultatet af ca. 4000 høidemaalinger, som er bearbeidet 

af direktør DAAE og af mig er, at nordmændene er et af de 

største, om ikke det absolut største folk i Europa. Det er van- 

skeligt at udtale sig om dette med fuld sikkerhed, da den alder, 

hvori folk maales er noget forskjellig 1 de forskjellige lande. 

Den gjennemsnitlige heide hos vore rekrutter, altsaa 25-aarige 

mænd, er 172 cm., og som nævnt, forskjellig efter landsdelene. 

For tiden synes den gjennemsnitlige heide at være størst 1 den 
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nordlige del af Nordre Trondhjems amt, og 1 den sydlige del 

af Nordlands amt (Vefsen og Ranen) nemlig 175 cm. dog træf- 

fer man i Salten hvert aar rekrutter, der er over 2 m. lange. 

Ordnes høidetallene serievis for hver em. sees, at de fleste re- 

krutter er 170 cm. hoie; men antallet af dem, der er endnu 

høiere er betydelig større end antallet af dem, der er under 170 

cm. Rankes internationale anerkjendte inddeling af legemshøi- 

derne passer ikke for nordmænd; den maa forandres saaledes, 

at Rankes ,høie* blir ,middels* og hans , meget hoie“ blir ,høie* 

og saa maa tilføres en ny gruppe „meget haie“. 

Det er kanske nødvendigt at bemærke, at maalene er 

taget om formiddagen; mennesket er nemlig indtil flere em. 

længere om morgenen end om aftenen, dels paa grund af, at 

intervertebralbruskene 1 dagens løb er bleven trykket sammen, 

dels paa grund af, at kropsstillingen ikke er saa stram om afte- 

nen som om morgenen. 

Om aarsagen til den forskjellige høide i de forskjellige dele 

af landet, der findes ogsaa 1 andre lande, hersker forskjellige 

meninger. VILLERMÉ mente saaledes, at menneskets vekst blir 

saa meget høiere og saa meget hurtigere fuldendt jo rigere lan- 

det, jo større almenvelstanden, jo bedre boligerne, klæderne og 

næringsmidlerne er, og jo mindre savnene og anstrængelserne ı 

barndommen har været. Dette benægtes af QuETELET og Broca 

der sætter raceeiendommelighed som den væsentligste aarsag til 

heideforskjellen. For Norges vedkommende har Ar»o fundet, 

at de høie folk paa østlandet ikke findes i de frugtbareste bygder, 

snarere tværtimod; heller ikke er i Norge livsvilkaarene eller klima- 

tet bestemmende, ligesaalidt som den mening, at legemshøiden al- 

tar eftersom bostedets høide over havet tiltar, er rigtig. Anno 

fandt, at legemshøiden er størst, hvor langskallerne forekommer 

renest eller i majoritet; det samme findes forresten ogsaa ellers 

1 Europa, undtagen langs middelhavet, hvor „la race mediteran- 

née* er langskallet, men liden, og blandt sydslaverne (serbere og 

montenegrinere), der er kortskallede og heie. AmBo mener end- 
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videre, at kortskallerne er gjennemgaaende smaa. Den forskjel- 

lige høide i de forskjellige landsdele bestemmes, mener han, 

derfor af den race, som findes i majoritet i vedkommende lands- 

del. ArBo gaar endog saa vidt, at han af høidens kurve i Norge 

og i landets forskjellige dele finder et sikkert bevis for bestem- 

melsen af mindst 2 forskjellige folketyper, racer. Opstiller man 

nemlig legemshøiderne i grupper for hver 1 cm. og opgjør en 

kurve derefter, fandt han, at der fremkom to toppe paa kurven; 

den ene mener han tilhører den laveste og den anden den høieste 

folketype. Saadanne toppe er fundet ved undersøgelser ogsaa i 

andre lande, men der er ikke enighed om hvorledes de skal 

tydes. Jeg har ved en ganske stor række undersøgelser ikke 

kunnet bekræfte Ar»Bo's fund. — 

Legemshøiden tiltager jævnt og omtrent 1 cm. pr. decen- 

nium. Dette viser sig at være tilfældet ikke alene for det hele 

land, men ogsaa for dets enkelte dele. 

For det hele land var sessionsmandskabernes høide (22 aar 

gamle): 

I 1878—80 168,8 cm. 

I 1883—87 169,0 , 

I 1888—92 169,7 , 

I 1893—98 170,0 , 

I 1899 mos. 
I 1903 170,6 , 
I 1907 171,24 , 

Rekrutterne ved Sogns bataljon var i 1884 gjennemsnitlig 

169,6 cm., og 1 samme aar var rekrutterne ved Fjordenes batal- 

jon gjennemsnitlig 169,4 cm. I 1904, altsaa 20 aar senere, var 

gjennemsnitshøiderne ved de samme betaljoner 2 cm. større. 

I 1885 var rekrutternes gjennemsnitshøide ved Indherred batal- 

jon 172,88 cm,, medens den i 1904 var 2 cm. høiere. 

Ser man nærmere paa detaljerne 1 dette forhold, finder man, 

at det er høiderne over 170 cm., som tiltager, medens de lavere 
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heider aftager. Ifølge 'TorGERSENS bearbeidelse af rekrutterings- 

statistikken sees nemlig følgende: 

| | | | | E O 

158—59 eee A aa ca i | 185 em. under 
| 158 em. | 

1898, 0,96 % | 2,23 0/0 | 12,46 % 29,97 0/0 30,79 % 17,70 % 5,06 %/ 0,83 % 

(couse. 1450 .|999.. 816 , 1169 „|50 . 08 -. 
190017 | 18 5, 128 &, 284 41811 , 181-4158 „|08 , 

Due 17.127 .1288 ,1318 „|180 ,152 „07 , 
1902 16 , | 16 , 121 ,|281 ,1|816 , 185 4,55 „ DE 

Tocem iiS „1a „ai 1828 , | 178 ,|98 «s 110 s 
1901 059201916... 1128 41286 ,|9L2. 4, 1181 ,| 9,4. , 10. „ 

1905 POPS Mos 127,12 „31,3, 188,57. i| 10, 
1006 6 "15. . 114 ,|973 „319 „|189 , 61 ,|12 
1907 oer gom 419: [978 (321 , | 194. 61. , | 12 

I 1898 var saaledes af 100 undersøgte 45 under 170 cm. 

og 55 over 170 cm., 1 1907 var tallene derimod henholdsvis 41 

og 59. Samtidig hermed aftar antallet af dem, der er undermaals 

(under 158 cm.). 

Hvor længe har denne stadige økning af legemshøiden va- 

ret? Desværre er der ikke anledning til at besvare dette. Det 

er Jo en almindelig antagelse, at befolkningen for flere hundrede 

aar siden var mindre end nu; det slutter man af GULDBERG’S 

maalinger af jordfundne skeletdele fra middelalderen samt af, at 

rustningerne er saa smaa, at en almindelig voksen nulevende 

mand ikke kan faa dem paa sig, og af grebet paa sabler fra 

den tid, som er paafaldende smaa for en nulevende fuldvoksen 

mands haand. Men om der fra den tid til nu har været en 

jævn økning i høiden, eller om den har gaaet op og ned, derom 

vides intet, da der ikke foreligger nogen maalinger. 

Paa den anden side synes de gamle nordmænd, efter grav- 

fund at dømme, at have været meget høie folk. Det maa an- 

tages, at høiden har varieret i tidens lob og gjennemsnitlig er 

sunket i tider, hvor der har herjet farsot eller krig, hvoraf 

der jo 1 sin tid var mere end nok her i landet, eller hvor der 
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af andre grunde har været nød ı landet. Saadan har ialfald 

forholdet været i andre lande. I Frankrige f. ex. sank under 

Napoleons krige fordringerne til soldaternes minimumshoide til 

145 em. Det er vel endvidere rimeligt at antage, at den høide- 

økning, som nu merkes, endog inden saa smaa perioder som 

10 aar, maa, sammenholdt med andre faktorer, tages som et 

tegn paa tiltagende kraft og sundhed 1 landet. 

Hvilke momenter, der bevirker denne økning, ved man ikke; 

men at bedre sociale og hygieniske forhold, specielt for spæd- 

barns og barnealderens vedkommende, spiller en stor rolle, samt 

at ud- og indvandring er af væsentlig betydning, er vel sikkert. 

Hvor længe denne økning vil vedvare, er det jo umuligt at 

have nogen mening om; men gaar det videre saadan fremover 

1 50 à 100 aar, blir der væsentlig kjæmper her ı landet. 

23 aars gamle rekrutter er gjennemgaaende 1 cm. høiere 

end de 22-aarige sessionsmandskaber; gjennemsnitlig har folkene 

altsaa vokset 1 cm. i dette ene aar. Men væksten ophører ikke 

dermed. Ved det militær medicinske selskabs fæliesforskning, 

som Å. Koren og jeg bearbeidede, viste det sig, at af 1284 

soldater, som maaltes i deres 22de aar, og som atter maaltes 

(de samme individer) i deres 28de aar, havde 83,41 °/, tiltat i 

høide, og gjennemsnitlig 1,64 cm., 16,5 "/, var ikke bleven hgi- 

ere 1 dette tidsrum, og 6,07 9, af disse var andog bleven kor- 

tere, medens 10,52 °/) var uforandrede. 

Nordmændenes legemshøide, dens forandring 1 tidens løb, 

dens forandring hos et og samme individ 1 de forskjellige aldre, 

og endnu flere forhold angaaende legemshøiden har en speciel 

interesse for os; thi de er, naar svenskerne undtages, som det 

synes, uden sidestykke blandt folkene. Jeg vil forhaabentlig faa 

anledning til at meddele nærmere herom senere paa grundlag 

af et arbeide om nordmændenes legemshøide som jeg er be- 

skjæftiget med. 

Favnevidden, d.e. afstanden mellem de horisontalt ud- 

strakte armes langfingerspidse, er her i Norge saa godt som 
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altid noget større end legemshøiden, nemlig 6,29 cm. Favne- 

vidden er i forhold til legemshøiden mindre langs kysten, større 

i indlandet. Dette er noget paafaldende; thi man skulde paa 

forhaand antage, at folk langs kysten, fiskere og sjømænd, der 

fra barnsben af lever ı baad, fik forholdsvis stærkt udviklede 

og altsaa forholdsvis længere arme end folk inde i landet, hvis 

næringsveie medfører, at de bruger armene forholdsvis mindre. 

Undersøgelserne er imidlertid foretaget paa et meget stort mate- 

riale, ca. 4000 mand. 

Stor favnevidde findes som regel sammen med lidet bryst- 

omfang, ligesom liden favnevidde sammen med stort brystom- 

fang. Dette er ogsaa bemærkelsesværdigt. 

Siddehøiden, d. v. s. høiden maalt i siddende stilling, er 

gjennemsnitlig 91—92 cm. eller ca. 53 ?/, af legemshøiden. Den 

er forholdsvis mindre langs kysten. Det har fra enkelte hold 

været fremholdt, at man istedetfor at maale legemshøiden burde 

maale siddehøiden eller selve [kroppens længde, da denne var 

mere karakteristisk og mere konstant, medens legemshøiden 

derimod er stærkt varierende paa grund af benenes meget vari- 

erende længde. 

Trækkes siddehøiden fra legemshøiden, faar man den om- 

trentlige benlængde; den er forholdsvis større ved kysten; den 

varierer 1 hele Norge mellem 78,4 cm. og 82,4 cm. 

Brystomfanget maales paa forskjellig maade af de for- 

skjellige undersøgere og i de forskjellige lande. Ved det mili- 

tær-medicinske selskabs fællesforsknings foranstaltning er der 

dog her i Norge bleven angivet en bestemt methode, som alle- 

rede er bleven fulgt ved undersøgelse af over 4000 mand. Den 

methode, som anvendles, var følgende: Maalet tages paa bart 

bryst: manden staar i rettet stilling, armene horisontalt ud- 

strakte, maalebaandet lægges rundt om brystet, fire centimeter 

nedenunder brystvorterne, og brystomfanget aflæses i aandedræts- 

pausen, efterat armene er sænket ned til siden af kroppen: 

Brystomfanget er meget omstridt som antropologisk maal, idet 
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man paa grund af de forskjellige maalemethoder mener, at de 

fundne værdier ikke er indbyrdes comparable og derfor kun har 

en indskrænket betydning. I mange lande er det dog optat 

som obligat maal ved bedømmelsen af rekrutter. I vor arme 

lægges der liden, og som jeg tror altfor liden, vægt paa bryst- 

maalet. Det er en gammel regel, at brystomfanget 1 aandedræts- 

pausen hos en veludviklet rekrut bør være mindst halvparten af 

legemshøiden. Det har ved maaling af tyske soldater vist sig, 

at denne regel er rigtig kun ved visse legemshøider, saa- 

ledes passer den for mindre, men ikke for større høider, idet 

brystomfanget blir forholdsvis mindre ved større heider. Resul- 

tatet af maalinger af norske rekrutter af 160 cm. til 196 

er, at brystomfangets middeltal er ca. 88 cm., og ca. 2—4 

em. større end den gjennemsnitlige jhalve legemshøide. Bryst- 

omfangets forhold til legemshøiden var 53 °/, indtil legems- 

høide af 169,5 cm., 52 % indtil legemshøide af 170 cm. og 51 "9 

ved legemshøider derover. Da som sagt legemshøiden bestem- 

mes nærmest af benenes længde, medens ı de fleste tilfælde 

kroppen er lige lang, er det bleven foreslaaet at maale bryst- 

omfanget i forhold til kroppens længde og ikke til hele legemets 

heide. Brystomfanget fandtes hos norske rekrutter næsten altid 

mindre end siddehøiden, gjennemsnitlig ca. 3 cm. mindre. 

Det er en paafaldende besynderlighed ved brystmaalet, som 

let leder til feiltagelser, dersom man ikke er bekjendt med aar- 

sagen til samme. Nemlig at brystmaalet i pausen blir mindre 

under rekrutskolen. Man skulde jo antage, at ved de legems- 

øvelser, som drives 1 rekrutskolen, og som efter alles enstem- 

mige iagttagelser udvikler og styrker kroppen, skulde brystmaalet 

ogsaa tiltage. Forklaringen ligger muligens deri, at lungerne 

paa grund af den større elasticitet, de opnaar ved øvelserne 1 

rekrutskolen, opnaar ikke alene at kunne udvide sig stærkere 

end før, men ogsaa at trække sig stærkere sammen end før. 

Pausemaalets aftagen 1 disse tilfælde er altsaa tegn paa, at bry- 

stet er bleven stærkere. 
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Legemsvægten har været undersøgt her i Norge paa et 

mindre antal rekrutter af og til 1 tidens løb, Ved det militær- 

medicinske selskabs fællesforsknings foranstaltning er imidler- 

tid i de senere aar bleven veiet 5125 rekrutter fra alle 

landets kanter.  Bearbeidelsen af dette materiale, som jeg 

1 disse dage har fuldendt, gav blandt andet folgende resul- 

tater: 

Gjennemsnitsvægten er forskjellig ved de forskjellige afde- 

linger, mindst ved Jægerkorpset, 62,66 kg., størst ved Vefsen 

kompani, 69,04 kg.  Gjennemsnitsvægten af 3923 mand fra 

landets 5 sydlige stifter er 65,69 kg, og af 1044 mand fra 

Tromsø stift 67,80 kg. For Fjordenes og Sogns bataljoner haves 

veininger, der er udfert af LINDHOLM og LinpBor 1 1875 og 

1884; veininger 1 1904 viste, at rekrutternes vægt var tiltat med 

ca. 1 kg. pr. 20 aar; 1 samme tid er rekrutternes gjennemsnits- 

høide tiltat med 2 cm. 

Da gjennemsnitstal kun er omtrentlige og ofte dækker over 

interessante og betydningsfulde ting, er der foretaget en serievis 

baade grafisk og tabellarisk udarbeidelse af vægternes fordeling 

kilovis. Maximum er for det hele land og for Tromsø stift paa 

67 kg. og for de sydlige 5 stifter paa 65 kg. Som resumé deraf 

meddeles, at af 4965 mand havde 15 %/, en vægt under 60 kg. 

25 % en vægt af 60—65 kg. 35%, en vægt af 65—70 kg. og 

25 % en vægt af over 70 kg, 

Vægten synes ikke at være størst i de frugtbareste og 

rigeste dele af landet, heller ikke at være mindst i de mest 

ufrugtbare og fattige dele af landet, derimod synes der at 

være en forbindelse mellem distrikternes hovedsagelige næ- 

rngsvel og legemsvægten, samt mellem klimatet og legems- 

vægten. Distrikter, hvis hovedsagelige næringsvei kræver 

stærkt muskelarbeide og især anstrengelse af forskjellige 

slags muskelgrupper, i. ex. skogbrug eller sjebrug med 

noget jordbrug ved siden af, synes at have befolkning med 
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kraftigst legemsudvikling og den største gjennemsnitsvegt!. 

Det samme findes 1 distrikter, hvor indbyggerne for at 

kunne ernære sig maa kjæmpe mod klimatet. Da legems- 

høiden varierer med racen, og da vægten igjen varierer med hoi- 

den, er det rimeligt at antage, at vægten ogsaa varierer med 

racen. Bybefolkningen veier mindre end landbefolkningen. 

Vægtens forhold til høiden. Sammenlignes gjennem- 

snitsvægterne med gjennemsnitshøiderne finder man nærmest, 

at der intet indbyrdes forhold findes mellem vægt og høide. 

Ordnes imidlertid høiderne serievis for hver cm. og opføres væg- 

terne for hver af disse høider, finder man, at vægten tiltager 

med høiden: mellem 160—185 cm., altsaa 26 cm. stiger vægten 

fra 56,5 kg. til 74 kg., altsaa med ca. ?/; kg. pr. 1 cm. Væg- 

ten ı kg. er mindre end høidens centimeter over meteren; ved 

162 em. er forskjellen 25 og stiger indtil 185 cm. med 1 for 

hver 3 em. som høiden tiltager: til gjennemsnitshøiden 172 cm. 

svarer en gjennemsnitsvægt af 66 kg. 

De nævnte maal, som jeg har kunnet omtale kun i meget 

store træk, er de væsentligste antropologiske maal. 

Der er dog foretat.undersogelser ogsaa af andre legemsdele; 

af disse vil jeg kun nævne de ved det militær-medicinske sel- 

skabs fællesforskning anstillede maalinger af fødderne, hvilke er 

bearbeidet af Bryn. Maalingerne foretoges paa 6443 mand fra 

alle landets kanter. Lidt over 70 % af de undersøgte fodder 

havde en længde af mellem 25,5 og 275 cm., gjennemsnitlig 

26,5 cm. Forholdet mellem gjennemsnits legemshøide og gjen- 

nemsnits fodlængde var 15 °,. Fodder af ens længde har en 

1 De beskjæftigelser, der kræver stærkt muskelarbeide i fri luft, har den 

høieste legemsvægt (gaardbruger, agronom, sjømand, fisker); dernæst 

kommer de beskjæftigelser, der kræver tildels stærkt muskelarbeide og 
tildels i fri luft (stenhugger, murer, handelsbetjent, lagermand, tømmer- 

mand, snedker); tilslut kommer de beskjæftigelser, som kræver lidet 

muskelarbeide og som udføres væsentlig inden døre (fabrikarbeider, 

kontorist, student, skrædder, skomager, barbér, bogtrykker, bogbinder). 
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yderst variabel bredde; differancen mellem den smaleste og den 

bredeste fod af samme længde kan beløbe sig til mere end 

3 cm. 

Hos de fleste var begge fødder gjennemgaaende lige lange; 

snart var den høire længst, snart var venstre længst. Hos 55 

0/, af de maalte var høire fod bredere end venstre. 

Ved at sammenstille de nævnte gjennemsnitsmaal skulde 

man kunne faa et indtryk af den gjennemsnitlige norske rekruts 

legemsbygning og ved at sammenligne disse maal med samme 

slags maal fra andre lande, skulde man kunne gjøre sig op en 

mening om den norske rekruts legemsbygning i forhold til rekrut- 

ter ı andre lande. Det vil føre forvidt at gjøre en detaljeret 

sammenstilling her. Jeg vil kun udtale, at den, saavidt maa- 

lene er comparable, vil falde ud til fordel for nordmændene. 

Af disse forskjellige maal har man paa forskjellige vis søgt 

hurtigt og praktisk at faa et totalindtryk af folkenes konstitution, 

uden at dette dog helt er lykkedes. Mest praktisk synes kanske 

den af Pignet opstillede formel at være, nemlig at legemshøiden 

(h) — (brystomfanget (b) + vægten (v)) = konstitutionen (k); k. 

bør ikke være større end 22 å 95, naar høiden angives 1 cm. og 

vægten i kg. 

Saa staar det igjen at omtale de forskjellige legemsdeles 

harmoniske udvikling og deres absolute størrelse, deres effekti- 

vitet, eller med andre ord individernes værnekraft. 

Jeg kan ikke nu gaa 1 detaljer i dette store og noget 

vanskelige kapitel, som jeg haaber at kunne faa anledning til 

at udrede 1 et særskilt foredrag ved en anden anledning. Jeg 

vil dog udtale, at værnekraften hos den norske ungdom er gjen- 

nemgaaende særdeles stor, og at den, saavidt man kan bedøm- 

me de forskjellige momenter, hvorefter den bestemmes, tiltar 

stadig. Endelig vil jeg udtale som min absolute mening, at om 

man nogensinde har fundet af hensyn til værnekraften at maatte 

sette værnepligtsalderens begyndelse her i Norge til saa sent 
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som 23de aar, er forholdene nu forandrede saaledes, at man 

uden at resikere nogetsomhelst snarest bør reducere den til 21de 

aar, hvad man allerede for længe siden har gjort ı Sverige og 1 

omtrent alle andre lande. Af hvilken kolossal økonomisk og so- 

cial fordel en saadan forandring vil være for vort land behøver 

jeg ikke at udvikle nærmere. 

Efter denne meddelelse om lidt norsk antropologi, som jeg 

har maattet gjøre ganske kort, og hvori jeg har afholdt mig fra 

at theoretisere, og desuden ladet det ogsaa her 1 selskabet ved 

flere leiligheder diskuterede racespørgsmaal hvile, vil jeg udtale, 

at den norske antropologi lever under lidet gunstige forhold. 

Den fremmes kun ved frivilligt arbeide, hvad der kan være vel 

nok, men hvad der ikke er vel, er, at disse arbeider ikke danner 

dele af en regelmæssig og forberedt plan. Der er intet system 

i disse arbeiders udførelse; de er hver for sig værdifulde bidrag 

til vort folks antropologi, men der er noget planløst ved det 

hele. En videnskab som antropologi bør drives systematisk, 

den er af saa stor betydning, saavel theoretisk som praktisk, at 

den maa drives videnskabeligt. Professor GULDBERG foreslog for 

4 aar siden, at der skulde søges en sammenhængende, planmæs- 

sig antropologisk undersøgelse af vort lands befolkning og en 

samlet udarbeidelse deraf. Desværre fik han ikke realiseret 

denne plan. Dog bør den søges realiseret. og da muligens nær- 

mest af videnskabsselskabet, som ianledning GULDBERGS foredrag 

nedsatte en komité, for at udarbeide plan og iværksætte arbei- 

derne. Af denne komités medlemmer er næsten alle døde, over- 

læge C. F. Larsen er den eneste gjenlevende. Jeg vil slutte 

med at udtale haab om, at videnskabsselskabet vil optage GuLD- 

BERGS forslag paany og rekonstruere komitéen. Den norske an- 

tropologi er saa ung og dens arbeidsfeldt er baade vidtstrakt 

og paa grund af landets eiendommelige bygning, bl. a. ved de 

lange dalfører, saa interessant, at her er al grund til at ta fat 

med fuld kraft. 
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Epidemilæge H. M. Gram gav i et referat en oversigt over 

de fremgansgmaader, der kunde anvendes ved en imunisering 

mod kolera. 

Det var praktisk talt kun muligt at beskytte mod denne 

sygdom ved at legemet selv i forveien fabrikerede sig modgift. 

Derimod kunde man ikke her som ved difteri opnaa noget ved 

indsproitning af serum efter sygdommens udbrud. Man skaffede 

sig en uimodtagelighed for 1 aar ad gangen ved at indsprøite 2 

til 4 milligram ved svag ophedning dræbte koleravibrioner under 

huden. 

Møde torsdag den 12te november. 

Konservator dr. Kristine Bonnevie holdt et af demonstra- 

tioner ledsaget længere foredrag „Om modningsdelingernes 

heterotypiske karakter* (jfr. „Heterotypische Mitose als 

Reifungscharakter. Chromosomenstudien II^ i „Archiv f. Zell- 

forschung* 1908). 

Doktor ANDREAS 'TANBERG holdt foredrag om: „Under- 

søgelser over parathyroideas funktioner". 

Foredragsholderens hensigt med arbeidet havde været at 

undersøge, hvorvidt der tilkom parathyroidea en speciel, ai 

thyroidea uafhængig funktion. 

Hos 7 katte havde han fjernet 3 eller 4 parathyroidea; ı 

samtlige tilfælde optraadte tetaniske symptomer, hvis intensitet 

altid stod i direkte forhold til antallet af de fjernede glandler. 

Hos to dyr, hvor alle kjertler var fjernet, forløb tetanien dødelig 

efter et par dage. I de øvrige tilfælde var den dels forbigaaende, 

dels antog den et mere kronisk forløb. 

Hos 7 katte gjordes dobbeltsidig thyroidectomi med bibehold 

af begge parathyroidea externa. 4 af disse dyr overlevede 

operationen i længere tid og frembød symptomer paa en kro- 

nisk kacheksi (temperaturfald, apathi og forandringer i haar- 



174 DET BIOLOGISKE SELSKAB. 

beklædningen). De øvrige 3 døde inden en uge af tetaniske 

kramper, men ı alle disse tilfælde fandtes nekrose af de tilbage- 

blevne parathyroidea. Dødsaarsagen maatte derfor antages at 

skyldes mangel paa funktionsdygtig parathyroideavæv og var 

ikke at søge 1 exstirpationen af thyroidea. 

I samtlige tilfælde var der foretaget mikroskopiske under- 

søgelser af de indre organer. Hos alle dyr, hvor der var gjort 

parathyroidectomi, saavel total som partiel, fandtes udbredt 

fedtdegeneration og hyperæmi af de indre organer, blodudtræ- 

delser i mediastinum i pleura og pericardium, emfysem i lungerne. 

I et af de dødelig forløbende tilfælde var der fundet en udtalt 

lipæmi, Mest karakteristisk var forandringerne 1 leveren; de 

bestod 1 en sterk blodoverfyldning af de centrale dele af acini 

i forbindetse med kapillære blødninger, fedtdegeneration og nekrose, 

forandringer som tiltog betydelig i udstrækning fra dag til anden 

og som stod ı et vist forhold til intensiteten af de kliniske 

symptomer. 

Sektionsresultatet i alle tilfælde af dødelig forløbende thy- 

roidectomi var fuldstændig det samme som hos de paratheyroidecto- 

merede dyr, og det laa derfor naturligt at antage, at dødsaar- 

sagen 1 alle tilfælde har været den samme, nemlig mangel paa 

funktionsdygtig parathyroidea. 

Møde onsdag 9de december. 

Konservator ALF WoLLEBÆK redegjorde for sine foreløbige 

undersøgelser ovor ,hermaphroditisme etc. hos et høiere 

krebsdyr, Calocaris macandreae BELL. 

Foredragsholderen havde fundet effektiv hermaphroditisme. 

som normalt hos denne art. — Der fremvistes tegninger af 

kjønsorganerne og de sekundære kjonskarakterer, som hos samt- 

lige foreliggende eksemplarer (ca. 60) var af den samme struk- 

tur, nemlig en blanding saavel af maskuline som feminine karak- 

terer. — Der redegjordes ligeledes for Einar LüNNBERGS, ISHI- 
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KAWAS 0. a. forf.s undersøgelser af kjønsorganerne hos Paraaius, 

Gebia og andre arter, hos hvilke der var paavist mere eller 

mindre rudimentær hermaphroditisme. Effektiv hermaphro- 

ditisme derimod, saaledes som af foredragsholderen paavist 

som normalt for Calocaris macandreae, har tidligere ikke været 

kjendt blandt de høiere krustaceer. (En udførligere illustreret 

redegjørelse for undersøgelsen vil blive offentliggjort i Bergens 

Museums Aarbog 1909). 

Amanuensis R. Friprz omtalte og foreviste nogle afvigende 

bregneformer fra Bergens stift. Eksemplarer af Phegop- 

teris polypodioides, der ved sin langstrakte form og brede flige 

helt til toppen mindede noget om Polystichum montanum; 

Asplenium septentrionale med brede bladafsnit og voksende 

sammen med Aspl. Ruta muraria, samt en form af Asplenium 

Adianthum nigrum, der meget ligner underarten Aspl. Serpen- 

tini. Samtlige former turde være af hybrid natur, uden at det 

hidtil var lykkedes at kunne paapege bestemte fakta til støtte 

herfor. Endelig forevistes og omtaltes den 1 det nordlige Norge 

og fjeldtrakterne forekommende Anthoxanthum odoratum L. 

var. glabra Norm., der ikke er identisk med nogen af de ı det 

sydlige forekommende glatte former, samt dennes varietet f. 

triaristata Beck, der ikke synes at være sjelden i den nordlige 

del af landet og paa vestlandets høiere fjelde. 

Foredraget foranledigede bemærkninger mellem professor dr. 

H. H Gran og foredragsholderen. 

Dr. philos. SıevaL ScHMIDT-NIELSEN gav en foreløbig med- 

delelse: „Om mekanisk paavirkning af enzymer". 

Ved endel forsøg, som dr. philos. SIGNE ScHMIDT-NIELSEN 

og foredragsholderen havde foretaget, havde det vist sig, at 

løpeopløsningernes melkekoagulerende evne aftog sterkt, naar de 

i et lukket reagensrør ret og slet rystedes kraftigt. 

Dette overraskende fænomen skyldtes ikke tilfældigheder 
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som en indvirkning af glassets alkali eller tilfældige forurens- 

ninger, men viste sig at være et konstant fænomen, der altid 

indtraadte, naar et omtrent til !/; å > med en løpeopløsning 

(fortyndet glycerinekstrakt paa løpemaven fra spædkalve) fyldt 

reagensglas (f. eks. af kvarts og lukket med en kork af fast 

parafin) rystedes kraftigt i haanden en eller et par minuter, idet 

det da ved straks foretagen undersøgelse viste sig, at koagula- 

tionsevnen var nedsat til det halve eller mindre. 

For at kunne studere denne eiendommelige ,inaktiverings- 

proces* noget nærmere maatte der selvfølgelig anvendes en helt 

ud ensartet rystning, og denne kunde kun opnaaes ved maskinelle 

anordninger. Ved de ı det følgende omtalte forsøg fremkaldtes 

den mekaniske indvirkning ved hjælp af en rører, bestaaende af 

en række af over hinanden paa en sølvstang befæstede gjennem- 

hullede ebonitplader, hvilken ved hjælp af en elektromotor etc. 

med en hastighed af i almindelighed ca. 200 bevægelser ı minutet 

bevægedes op og ned i vædsken. Paa denne maade blev væd- 

sken saa at sige pisket med en rigelig luftmængde. 

Det viste sig nu, at virkningen tiltog jo længere den ens- 

artede mekaniske bearbeidelse varede. I et forsog fandtes 

saaledes: 

Rystetid : Koagulationstid: 

0 min. 8,5 min. 

1 — 240 — 

9 — 460 — 

2,5 — 57,0. — 

3 — 685 — 

9,5 — 840 — 

& — 101 -—— 

D. — 176 — 

Ved en og samme rystetid under ensartede forholde for- 

øvrigt var virkningen desto mindre jo mere koncentreret den an- 

vendte løpeopløsning var. 
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Der fandtes saaledes i et forsøg med en rystning af 200 

gange pr. min. 1 2 minuter: 

Ved koncentrationen 2 en ,inaktivering* af 85 °/, 
3 ee 5 25 790 

^ e SE 19,5 —» — » 40 » 

» 95 — > — 5 

Den virkning, som opnaaedes, var inden visse grænser af- 

hængig af den 1 forsøgsrøret nærværende luftmængde, hvilket 

nærmere belystes ved forsøgsrækker. 

Ved forøget rystehastighed forøgedes ogsaa virkningen (ialle- 

fald indenfor visse grænser). 

Saaledes blev i et forsøg med 2 min. rystetid 

ved 116 rystninger pr. min. koagulationst. forøget fra 7,8 til 9 min. 
155 Kr SE » — » 16,8 — 

» 190 EU p= » == 9955 = 

» 240 » 0 » — » 995 — 

» 300 —»— » — » — » 41,5 — 

Processen var endvidere afhængig af den temperatur, ved 

hvilken rystningen fandt sted. Saaledes erholdtes under for- 

øvrigt ensartede forsøgsbetingelser: 

Ved 0°C. en forøgelse af koagulationstiden fra 9 min. til 20,5 min. 

SUD Ey os — P - ye » — DU T 

» 10 » EE —ÿ— » — » 93,8 — 

15 » au) — — » — » 9800 — 

20 » — >) — —»— » — ».901 — 

95 » —— EE » DANE 

30 » »— —»— » — »112 — 

Nogen forklaring paa denne ,inaktivering^ kunde foredrags- 

holderen og hans hustru for tiden ikke give. Forsøgene var 

hidtil kun udfort med løpeopløsninger, saa det var uafgjort om 

dette forbløffende fanomen var karakteristisk udelukkende for 

dette enzym, eller om det kunde etableres ogsaa for andre en- 

Nyt Mag. for Naturv. XXXXVII. II. 1909, 12 
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zymer. Imidlertid havde det allerede nu vist sig, at der ved 

grafisk optegning af forsøgsresultaterne erholdtes kurver af en 

regelmæssig form, og der var saaledes udsigt til, at der ved de 

fortsatte forsøg kunde findes en forklaring paa fænomenet. ' 

Foredraget foranledigede bemærkninger mellem doktor P. 

W. K. Bøckman og foredragsholderen. 

Derefter foretoges valg paa bestyrelse for 1909: Istedenfor kon- 

servator dr. K. Bonnevie og dr. philos. JoHan Krær, hvilke havde 

frabedt sig gjenvalg, valgtes som formand professor dr. H. H. 

GRAN, som viceformand professor dr. SopHus Torup. Som sekre- 

tær gjenvalgtes dr. philos. S. SCHMIDT-NIELSEN. 

Til revisorer gjenvalgtes prof. dr. N. Witte og som ny 

istedenfor afdøde prof. dr. G. A. GULDBERG professor dr. K. E. 

SCHREINER. 

Trykt den 12. mars 1909. 
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Über das Verhalten der Kulturpflanze zu den 

Bodensalzen. I. 

Von 

B. Hansteen. 

Vorläufige Mitteilung. 

Ba Tieren und Pflanzen wirken bekanntlich selbst unent- 

behrliche mineralische Nährstoffe giftig, wenn sie allein. darge- 

boten werden. Eine bestimmte Zugabe eines oder der übrigen 

hebt aber — wie man in den letzten Jahren auf zoologischem 

sowie auf botanischem Gebiete hat feststellen kónnen ! — diese 

Giftwirkungen auf. In einem Nährstoffgemische ist es also die 

erste unerlissliche Bedingung, dass die einander entgiftenden 

Nåhrsalze in bestimmten gegenseitigen Mengenverhåltnissen zu- 

gegen sind, damit jeder von ihnen seine wichtigen Lebensfunk-- 

tionen in optimaler Weise entialten könne. Es gilt dies dann 

natürlich nicht allen dem Nåhrgemische in der Aussenwelt, 

sondern es müssen in den Zellen ähnliche physiologische Ab- 

balaneierungen angestrebt werden — was ja auch Aschenana- 

lysen der einzelnen Organe zeigen ?. 

Den schon längst bekannten schädlichen Einfluss, den reine 

Magnesialösungen selbst in ganz schwachen Konzentrationen 

auf die Wurzeln ausüben, verhindern die Kalksalze. Dabei ist 

! In dieser vorläufigen Mitteilung führe ich keine weiteren Literatur- 

hinweise an. 

2 Cf. Hanstern, Landw. Jahrb. 1907. 
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diese antagonistische Wirkung eine optimale, wenn das quanti- 

tative Verhältnis zwischen den vorhandenen Kalk- und Mag- 

nesiamengen ein für die betreffende Pflanze bestimmtes ist. So 

ist die Grösse dieses günstigsten Mengenverhältnisses — des 

„Kalkfaktor“s nach Loew — beispielsweise für Weizen und 

Hafer = 1, für Gerste und Kohl = 2, für Buchweizen aber 

— 3 gefunden! worden. 

Wir wissen aber jetzt, dass auch z. B. Kalium und Natrium 

ähnliche Wurzelgifte? sind wie Magnesium, und ihre schädlichen 

Wirkungen können auch durch Kalksalze paralysiert werden. 

Wenn ein sonst geeigneter Boden eine optimale Produktions- 

fähigkeit besitzen soll, ist es demnach ebenso wichtig, das rich- 

tige Mengenverhältnis zwischen diesen Salzen und Kalk wie 

dasjenige zwischen Magnesia und Kalk herzustellen. 

Da bisher in der Literatur keine planmässigen Versuche in 

dieser Richtung vorliegen, bilden solche die Grundlage vorlie- 

gender Arbeit und zwar vorläufig bezüglich der Frage nach dem 

quantitativen Verhältnis zwischen Kali und Kalk, in welchem 

nicht allein die Giftwirkungen des Kalıums völlig aufgehoben 

sind, sondern wo auch das für die Pflanze günstigste Zusam- 

menwirken dieser beiden Nährstoffe erreicht ıst. Auch stellte 

ich mehr oder weniger ausgedehnte Versuche an: Über den 

Antagonismus zwischen Kalium, Natrium und Magnesium und 

zwischen diesem letzteren und Kalk, über die eventuellen Wir- 

kungen der ins Kulturmedium mit den Salzen eingeführten 

Anionen, über den Einfluss der Salzionen auf die Wasserver- 

sorgung der Pflanze und endlich über die Natur der Giftwir- 

kungen. 

Diesmal diente hauptsächlich Weizen (,Lerdals*-Weizen, 

eine norwegische Form) als Objekt, und überall benutzte ich 

1 Von Lorw und seinen Mitarbeitern. 

2 Bez. Kalium machte wohl A. Romanus zuerst hierauf aufmerksam 

in seiner merkwürdig wenig beachteten Arbeit: Bidr. til Kännedommen 
om de nodv. Mineralbasernas Funktioner i de högre Växterna. Akad. 

Afhdl. 1899. 
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Wasserkulturen, um zuerst mit einem physiologisch möglichst 

reinen Kulturmedium arbeiten zu können. Auch war dies — 

notwendiger Weise — diesmal einseitig, und deshalb auch die 

Versuchszeit kurz, 14 Tage !, während welcher die Pflanzen noch 

Endospermnahrung bekamen. 

Übrigens ist zu erwähnen, dass das benutzte Wasser 2—3 

mal in einem stark verzinnten Stahlkessel mit Kühlrohr ganz 

aus reinem Zinn destilliert wurde, dass alle Kulturgläser (ca. 

250 ccm.) aus Jena'er Geräteglas, und dass alle Salze Merck's 

garantiert reinsten waren. Die Lösungen stellte ich volume- 

trisch aus M/5—M/10? Lösungen her, d. h. das Molekulargewicht 

in Grammen war hier in 5—10 Liter Wasser gelöst. Hielt ein 

Salz Krystallwasser, so wurde dies mitgewogen. Die be- 

nutzten Keimpflanzen wurden immer mit der peinlichsten Sorg- 

falt so ausgewåhlt, dass innerhalb jeder Versuchsserie indivi- 

duelle Verschiedenheiten möglichst fern gehalten wurden. Jedes 

Kulturglas trug nur eine Pflanze, deren oberirdischen Teile be- 

leuchtet wurde. Nach Abschluss des Versuches wurde endlich 

die relative Entwickelungsfähigkeit in den verschiedenen Fällen 

durch Trockengewichtsbestimmungen der produzierten Pflanzen- 

substanz ermittelt, sowie besondere morphologische Eigentümlich- 

keiten notiert, 

Zuerst einige Bemerkungen über das Verhalten der Weizen- 

pflanze in den einfachen Lösungen. 

Kalklösungen (CaN:0; und CaCl.) gaben wenigstens in Kon- 

zentrationen unterhalb 0.5 °/) den Wurzeln immer eine ausser- 

ordentlich schöne Entwickelung: Sie ereichten grosse 

Längen, waren drahtfein mit scharfen Konturen, von 

schneeweisser Farbe, reichlich verzweigt und endlich, 

was am meisten in die Augen fälit, von oben nach 

unten mit Wurzelhaaren besetzt. 

! Den siebenten Tag wurde die Lösung erneuert. 

? Diese Bezeichnungsweise benutze ich späterhin überall. 
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Nicht im Einklang hiermit war aber bezüglich der Ent- 

wickelung der Blåtter stets zu bemerken, dass diese in den 

Kalklösungen wenig turgescent und oft der Långe 

nach zusammengerollt waren. Zudem zeigten sie oft 

eine gelblich grüne Farbe und vertrocknete Spitzen. 

Alles deutete darauf hin, dass die Wasserversorgung der Pflanze 

eine ungeniigende war. 

Ein åhnliches Wurzelbild, wie dasjenige in den Kalklösun- 

gen, gaben sonst nur Wurzeln aus feuchter Luft; solche waren 

auch lang, dünn und scharf konturiert, schneeweiss und reich- 

lich behaart. 

In reinen Magnesium-, Natrium- oder Kaliumlósungen 

(MgN:0,, MgSO, NaNO; KNO;, KCl, KH;PO,, K»S0,) gingen 

dagegen die Wurzeln zu Grunde und — was wohl zu bemerken 

ist — überall unter denselben Krankheitssymptomen: Sie 

stellten ihr weiteres Wachstum ein — in den Magnesiumlösun- 

gen alsbald, in den anderen etwas spåter. Sie krümmten sich 

stark hin und her und wurden dick mit schleimigen, verwischten 

Konturen. Dies letztere traf zuerst die Streckungszonen, 

wo die peripheren Schleimmassen sich allmählich mehrten, bis 

sie herunterflossen und sich birnenförmig um die Wurzelspitze 

ansammelten. Zuletzt knickte diese ganz ab. Inzwischen färbten 

sich die Streckungszonen gelb- bis dunkelbraun, später war dies 

auch der Fall mit den älteren Wurzelteilen, wenigstens flecken- 

weise. Haarbildung fand nicht statt, oder war nur ganz schwach, 

und die Konsistenz der Wurzeln war knorpelig-gelatinös. 

Obwohl also die Krankheitssymptome überall dieselben 

waren, ergab sich bezüglich der relativen Giftstärke die Reihe: 

Magnesium, Natrium, Kalium !, indem Magnesium immer 

das stärkste Wurzelgift war. Noch in M/3200 MgN5O;-Lósungen 

waren die Wurzeln ganz abnorm, wåhrend sie schon in M/800 

1 Dieselbe Reihe stellte Maxcowaw für die Weizenvarietät: „Early 

Genesee* auf. The botan. Gazette 1908. 
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—M/1600 KNO;-Lósungen — obwohl haarlos — so doch lang, 

dünn, schneeweiss und reich verzweigt wurden. 

Selbst in dem sorgfältig mehrfach destillierten Wasser 

zeigten die Wurzeln kein starkes Wachstum, sie bildeten keine 

Haare, und die Farbe hatte oft einen Stich ins Gelbliche. 

Hier verhielten sich die Blätter auf ähnliche Weise wie in den 

Kalklösungen. In den Magnesialösungen rollten sie sich oft der 

Länge nach zusammen und wurden stark behaart. In den Kalı- 

lösungen waren sie immer straff, flach ausgebreitet und dunkelgrün. 

Bei dem verschiedenen Verhalten der Pflanze in den ge- 

nannten verschiedenen Lösungen handelte es sich nach zahl- 

reichen Beobachtungen — wenn man. von den ernährenden 

Eigenschaften der Anionen (NO; , SO, — und HPO,  ) ab- 

sieht — wesentlich nur um specifische Kationwirkungen !. Ob 

die Anionen ein- oder mehrwertig sind schien gleichgültig zu 

sein, dasselbe galt auch innerhalb gewisser Grenzen für die 

Temperatur und die osmotischen Druckverhältnisse. 

Bezüglich der Frage nach den für die Weizenpflanze gün- 

stigsten Mengenverhältnissen zwischen Kalı und Kalk wurden 

ın den verschiedenen Kulturen einer grösseren Anzahl Ver- 

suchsreihen zu je 100 ccm. einer Kalilösung (KNO;, KH;PO, 

oder KCl) derart verschiedene Mengen einer Kalklösung (CaN,0,; 

oder CaCl) hinzugefügt, dass die Grösse von GO teils = 1, 
CaO 

teils grösser oder kleiner als 1 war. Zur Kontrolle dienten 

Kulturen, teils mit Knop’s Nährlösung, teils mit Lösungen von 

jedem einzelnen der benutzten Salze, teils mit destilliertem 

Wasser. 

Zunächst ist zu bemerken, dass 100 ccm. einer M/100 KNO;- 

Lösung — in der die Wurzeln schon nach 24—48 Stunden 

erkrankten — sich noch durch einen Zusatz von nur 0.1 cem. 

einer M/100 CaN;O,-Lósung [s GOTT 840) so gut wie völlig 

entgiften liessen. 

1 Auch früher von verschiedenen Autoren bemerkt. 
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Dies zeigt zur Genüge, dass es bei den antitoxischen Wir- 

kungen der Kalksalze weder auf einen direkten Einfluss dieser 

auf die toxische Lösung, noch auf eine wegen des gemein 

samen Anions verringerte Dissociation bei dieser letzteren an- 

kommen kann. Denn die Mengen von CaN:0; waren ja winzig 

klein. Übrigens gilt obiges Resultat auch mit verschiedenen 

Anionen. 

Vorausgesetzt, dass die Konzentration der Mischung nicht 

eine gewisse obere oder untere Grenze überschritt, wurde aber 

mit den steigenden relativen. Mengen von Kalk die Entwicke- 

lung der Pflanze eine mehr. vollendete und ihre Produktions- 

fåhigkeit nach allen. Richtungen hin eine gróssere. Doch nicht 

gleichmåssig; eine Kurve, die in den genannten Beziehungen die 

Wirkungen bei den verschiedenen, stetig fallenden Werten von 

K,0 M" 
Ca0 darstellen sollte, würde einen welligen Verlauf zeigen mit 

wechselnden Maxima und Minima. Besonders auffallend war 

z. B., dass wåhrend K,0 = 16.8 sich ohne Ausnahme als 
CaO 

: MES K,0 xp 
eines der günstigsten, oder mao S4 sich als ein sehr gutes 

| K:0 ER 
ergab, war (oO en 33.6 ein schlechtes, insofern die Entwicke- 

lungsfähigkeit der Wurzeln hier so gut wie immer eine relativ 

stark herabgesetzte war. Dies merkwürdige Verhalten vermag 

ich nicht zu erklären; es muss auch ganz besonders untersucht 

werden, ehe man etwas daraus schliessen darf. 

Die schönsten Wurzeln und reichlichste Produktion über- 

haupt fand durchgehends statt, wenn die Mischung ebenso viel 

Kalk wie Kalı EE 0. st) enthielt. Besonders galt dies 

Mischungen von mittleren Konzentrationen; aber z. B. 100 cem. 

M/25 KH;PO, + 100 cem. M/25 CaN:0, (Salpeterwert = 0.472°/,) 

oder 100 ccm. M/860 KNO; + 100 ccm. M/800 CaN;O, waren noch 
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ausgezeichnet. In Mischungen wie 100 cem. M/10 KH;PO, + 

100 ccm. M/10 CaN;0, (Salpeterwert = 1.18%) starben die 

Wurzeln dagegen augenblicklich ab. 

Wenn die Kalkmengen diejenigen von Kalı um ungelähr 

das Zwei- bis Vierfache EE = 0.402) überstiegen, gediehen 

die Pflanzen auch vortrefflich. Eine Konzentrationsgrenze hatte 

man augenscheinlich in Mischungen wie z. B. 100 ccm. M/25 

KH;PO, + 100 ccm. M/10 CaNsO, (Salpeterwert = 0.878 0/;); 

die Wurzeln waren hier zwar schneeweiss, aber dick und mit 

zahlreichen, ganz kurzen Seitenwurzeln bis zur Spitze besetzt. 

In 100 cem. M/10 KH;PO, + 100 cem. M/5 CaN;O, (Salpeter- 

wert = 1.853 2/9) starben sie bald. 

Noch grössere relative Kalkmengen waren aber endlich 

nicht mehr günstig. Bei ungefähr 5 mal so viel Kalk wie Kali 

/K20 
(co 

gehemmt. 

= 0.17) war die Ausbildung des Wurzelsystems deutlich 

Beziiglich der Ausbildung der Wurzelhaare ergaben alle 

Versuchsreihen, dass diese immer mit den sowohlabsolut 

wie auch relativ zum Kali wachsenden oder fallen- 

den Mengen von Kalk in der Lösung abgeschwächt 

oder endlich gänzlich unterdrückt wurden. 

Die zahlreichsten und grössten Wurzelhaare gab somit 

immer die mittelstarke Mischung 100 ccm. M/100 eines Kalk- 

salzes mit 100 cem. M/100 eines Kalisalzes. 

Mit der geringeren oder unterdrückten Haarbil- 

dung nahmen aber die Seitenwurzeln an Grösse und 

Anzahl in schöner korrelationsmässiger Weise zu 

Bei den entgiftenden und entwickelungsbefördernden Wir- 

kungen der Kalksalze schienen die Anionen nur nach Massgabe 

ihrer mehr oder weniger ernåhrenden Eigenschaften von Bedeu- 

tung zu sein. Ob sie ein- oder mehrwertig waren, schien sonst 

gleichgültig zu sein. Innerhalb gewisser Grenzen spielten auch 
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die osmotischen Druckverhältnisse nicht ein). Alles dies gilt 

auch den Magnesium-Kalklösungen, die unten erwåhnt sind. 

Das Obige zeigt, dass wenn die Giftwirkungen im Nähr- 

substrate paralysiert sind, es oft ein grosser Sprung bis dahin 

ist, dass das Nährsubstrat ein optimales ist. Dies wird erst 

der Fall, wenn ausserdem die Nährstoffe durch besondere 

Mengenverhältnisse am günstigsten zusammenwirken können. 

Beide Teile sind unerlässliche Bedingungen für ein gedeihliches 

Leben, und wäre wohl daher ein Nährsubstrat erst dann als 

ein physiologisch balanciertes zu bezeichnen, wenn diese beiden 

Bedingungen erfüllt sind. 

Bezüglich des Antagonismus zwischen Magnesium und Kalk 

MgO 
ist zu bemerken, dass schon Ca = 14 eine normale Ent- 

wickelung der Wurzeln unmöglich machte. Andererseits nåherte 

MgO 
sich mit CaO T 0.14 augenscheinlich die obere zulåssige Grenze 

des relativen Kalkzusatzes; denn zwar waren die Wurzeln in 

solchen Mischungen schneeweiss, sie fingen aber dicker und 

steifer zu werden an und ihr Wachstumsvermögen war deutlich 

herabgesetzt. DE = 1.4 war ginstig, aber ohne Zweifel am 
a 

günstigsten in allen Richtungen wirkten ae = 0.7 oder 0.36, 

wo also die Lösung ebenso? oder doppelt so viel Kalk wie 

Magnesia enthielt. Wie erwåhnt galt dies auch Kali und Kalk. 

Doch muss selbstverståndlich eine gewisse obere Konzentrations- 

grenze dabei nicht überschritten werden. In dieser Beziehung 

war aber noch in der Mischung 100 ccm. M/20 MgSO, + 100 cem. 

| " MgO M/10 CaN,O, (80 
Entwickelung — obwohl keine starke — von ziemlich langen 

= 0:36 und Salpeterwert = 0.842 ^) eine 

und reich verästelten Wurzeln möglich. 

? Sowie es auch Lorw’s Schüler gefunden haben. 



Auch in den Magnesia-Kalklösungen war die 

Bildung von Wurzelhaaren, resp. Seitenwurzeln in 

derselben Weise von den absoluten und relativen 

Kalkmengen abhångig wie in den Mischungen von 

Kali und Kalk. 

Einige Versuche im Interesse der Frage, ob Magnesium, 

Natrium und Kalium einander entgiften könnten, ergaben, dass 

während dies in ziemlich starkem Grade der Fall war mit Ka- 

hum und Magnesium (bei ET = 24-48), fand mit Kalıum 
o 

und Natrium 1m besten Falle nn = 15) nur eine geringere 

Abschwächung der Giftwirkungen statt. 

Dass sich Kalium und Magnesium viel besser entgifteten 

als Kalium und Natrium, obwohl Magnesium ja ein viel hefti- 

geres Wurzelgift ist als Natrium, findet vielleicht eine Erklärung 

darin, dass die Magnesiumionen zweiwertig, die Natriumionen 

aber einwertig sind. Hat doch Loe» durch seine bekannten 

Versuche mit Tieren oder tierischen Geweben gefunden, dass 

zweiwertige Jonen viel stärkere antitoxische Eigenschaften be- 

sitzen als einwertige !. 

Oben P. 3 und 5 wurde erwähnt, dass während die Blätter der 

Weizenpflanze in Kalilösungen immer straff und dunkelgrün 

waren, zeigten sie sich in Kalklösungen und in destilliertem 

Wasser nur wenig turgescent, waren blassgriin, oft gelbfleckig, 

und zudem — dies auch und besonders in den Magnesialösun- 

gen — oft der Länge nach zusammengerollt. Dies alles deutete 

darauf hin, dass in diesen letzteren Flüssigkeiten die Wasser- 

versorgung der Pflanze eine ungenügende war. 

Besondere, in dieser Richtung angestellte Versuche, deren 

nähere Anordnung erst in der Originalarbeit zu besprechen sind, 

1 Vgl. Lors, Dynamik d. Lebenserscheinungen, 1906, und besonders 

Archiv f. gesammte Physiologie, 1902 und 1903. 
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ergaben auch alle, dass dies der Fall ist: In Kalk- und Mag- 

nesialésungen (Nitrate oder Chloride), die isosmo- 

tiseh waren mit einer (in der Regel) M/100 Kalilösung 

(Nitrat oder Chlorid), und im destillierten Wasser 

wurde stets weniger Wasser pr. Gr. Wurzelmasse 

aufgenommen als in der Kalilösung; und zwar in 

den Magnesia- und Chloridlösungen am wenigsten. 

Gleichzeitig war aber der Wasserverbrauch pr. Gr. 

der transpirierenden Teile ein relativ vergrösserter. 

In Mischungen von Kalı und Kalk ändert sich 

dies aber dahin, dass mit den steigenden Werten von 

K,0 
"PIE sich auch die Wasseraufnahme pr. Gr. Wurzel- 

substanz mehrt bis zu einer gewissen Grenze, wo sie 

um vieles grósser ist als in einer reinen Kalilósung. 

Von da ab wird sie aber kleiner, zuletzt kleiner als 

in dieser. 

Diese Befunde erinnern an diejenigen Lorp’s, nach welchen 

bei Froschmuskeln Kaliumionen eine Wassermehraufnahme — ca. 

ca. 409, Calciumionen dagegen einen Wasserverlust = ca. 

20 %/9 in derselben Zeit verursachen !. Und an diejenigen von 

Hersst, nach welchen bei Seigellarven Kalium in erster Linie 

die regelmássige und notwendige Wasseraufnahme und daher 

auch die Wimperbewegungen dieser Tiere bedingt ?. 

Das erwähnte, verschiedene Verhalten der Pflanze bez. der 

Wasseraufnahme in den verschiedenen Lösungen ist vielleicht 

in spezifischen Jonenwirkungen auf die Plasmahaut, wodurch 

die Permeabilitåt dieser in bestimmten Richtungen geåndert wird, 

oder auf die osmotischen Druckverhåltnisse in der Zelle bedingt. 

Bekanntlich meint Lorw (1892 und später öfters), dass Kalk 

bei den höheren Pflanzen hauptsächlich deshalb unentbehrlich 

sei, weil hier Kalk-Proteinverbindungen Zellkerne und Chloro- 

J. Lors, Pflüger’s Archiv, Bd. 75, 1899. _ 

C. Hznssr, Archiv f. Entwickelungsmechanik, Bd. 17, 1904. 

1 

2 
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phyllkörper aufbauen. Auf Grundlage dieser Hypothese meint 

er, dass die schådlichen Wirkungen von Magnesiumsalzen (oder 

Oxalaten) darauf beruhen, dass das Magnesium (wie auch die 

Oxalsäure) als eine schwache Base diesen Verbindungen den 

Kalk leicht entreisse. Lässt sich dann aber der so entfernte 

Kalk nach dem Gesetze der Massenwirkung nicht wieder er- 

setzen, treten schwere Strukturänderungen und zuletzt der Tod 

bei den genannten Organen ein. 

Indes sprechen verschiedene Tatsachen gegen diese Theorie: 

u. a. die, dass auch eine so starke Base wie Kalium Giftwir- 

kungen unter denselben Symptomen hervorruft wie Magnesium 

(und Oxalate). Übrigens, wäre sie richtig, müssten Wurzeln, die 

von innen her einen reichlichen und stetigen Zufluss von Kalk 

bekommen, sich in reinen Magnesia- oder Kalılösungen ebenso 

normal entwickeln können, wie wenn Kalk im Aussenmedium 

gegeben ist. Mehrere besondere Versuche zeigten aber ohne 

Ausnahme, dass dies nicht der Fall ist. Der Kalk konnte 

nur dann seine antitoxischen Eigenschaften ent- 

falten, wenn er mit den toxischen Salzen zusammen 

im Nährsubstrate zugegen war, was wiederum sagen 

will, dass die Erkrankung der Wurzeln und ihre 

Heilung in erster Linie auf Oberflåchenwirkungen 

beruht. 

Die Versuche stellte ich so an: Von ca. 8 Tage alten 

Weizen-Keimpflanzen wurden solche ausgewählt, die ausser der 

Keimwurzel zwei gleich starke, ca. 2 cm. lange Nebenwurzeln 

besassen. Die Keimwurzel wurde vorsichtig entfernt und jede 

Pflanze über je zwei miteinander fest verbundenen, ca. 10 cm. 

langen Reagenzgläser derart befestigt, dass die eine Nebenwurzel 

in die reine Magnesia- oder Kalilösung des einen Glases, die 

andere dagegen ın die reine oder mit Magnesia- oder Kalısalzen 

in geeigneten Verhältnissen gemischte Kalklösung des anderen 

Glases tauchte. Ausser diesen ,Doppelkulturen* benutzte ich 

auch 3-fache mit 3 Röhrchen, von welchen die zwei seitlichen 
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in schråger Lage zu dem mittleren, vertikal stehenden befestigt 

waren. Dies letztere enthielt eine Kalklösung und nahm die 

Keimwurzel auf. Das eine seitliche enthielt eine Magnesia- 

oder Kalilósung, das andere destilliertes Wasser. In jedem von 

ihnen steckte eine Nebenwurzel. Endlich wurde, um einen 

grösseren Kalkverbrauch durch wachsende oberirdische Teile zu 

vermeiden, in einigen Versuchen die Plumula eingegipst, selbst- 

verständlich derart, dass der Gips nicht mit der Flüssigkeit der 

Röhrchen in Berührung kam. Über sämtliche Kulturen kamen 

tubulierte Glasglocken. 

Durch diese Versuchsanordnung konnten während der 

ganzen Versuchszeit Wurzeln, die äusserlich nicht mit Kalk in 

Berührung kamen, doch — also von innen aus — ebenso kalk- 

veich gehalten werden, wie solche, denen Kalk im Aussenmedium 

gegeben wurde !. Und da beiderlei Wurzeln derselben Pflanze 

angehörten, liess sich leicht und sicher feststellen, ob der 

Kalk seinen günstigen Einfluss ım Inneren — so 

wie es Low meint — oder auf die Oberfläche der 

Zellen ausübe Wie erwähnt, war nur das letztere 

der Fall? 

In Übereinstimmung hiermit ergab dann auch die mikro- 

skopische Untersuchung von in reinen Magnesia- und Kalı- 

lösungen erkrankten Wurzeln, dass die zerstörenden Wirkungen 

immer von aussen nach innen erfolgten, und zwar in einer 

Auflösung der Zellwände bestanden ”. Zuerst lösten sich die 

peripheren Wände der Streckungszone und bildeten mit den 

dann zerplatzenden und herausströmenden Plasmakörpern die 

schleimige Masse, die, wie S. 154 erwähnt, die Wurzelspitzen 

zulelzt umhülien. 

- Dass dies der Fall war, ergab sich bei Behandlung beiderlei Wurzeln 

mit Ammoniumoxalat. 

Nach Heresr macht sich ähnliches geltend bei gewissen niederen 

Seetieren. Archiv f. Entwickelungsmechanik 1904, Bd. 17. 

3 Sehr schön zeigten dies auch Wurzeln von Mohn. 

r2 
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Die nåchstliegenden inneren Zellwände kamen hiedurch in 

direkten Kontakt mit der Aussenlösung; sie wurden in der- 

selben Weise angegriffen, und so schreitete die Zerstörung 

in derselben Weise fort, immer von aussen nach innen. Mit 

der ersten Zellwandlösung fårbte sich die Streckungszone gelb- 

dunkelbraun, mit der weiteren Zerstörung eilte diese Farbe voran 

und färbte zuletzt auch die älteren Wurzelteile. Lösen sich die 

äusseren Epidermiswände hier auch nicht auf, so werden sie 

doch schleimig und gequollen — und dies gibt die P. 4 er- 

wähnten und immer beobachteten verwischten Konturen, wie 

überhaupt die knorpelig-gelatinöse Konsistenz dieser Wurzeln. 

Dass unter solchen Umständen weiteres Wurzelwachstum und 

-Haarbildung unterbleibt, wird jetzt selbstverständlich. 

Wie S. 184 erwähnt, erkranken die Wurzeln in Natrium- 

lösungen unter ähnlichen Symptomen. Auch ist zu bemerken, 

dass Zusatz von H- oder OHionen den Verlauf der Krankheit 

nicht merkbar änderte. 

Aus den obigen Befunden scheint mit aller Deutlichkeit 

hervorzugehen, dass Kalk in erster Linie deshalb för die kalk- 

bedürftige Pflanze notwendig ist, weil er direkt oder indi- 

rekt den normalen Aufbau der Zellwände bedingt — 

worauf ja übrigens schon zahlreiche Tatsachen und Beobach- 

tungen hindeuten. Hiervon ausgehend erklärt sich dann auch 

ungezwungen, weshalb eben Kalk so ausserordentlich starke 

antagonistische Eigenschaften besitzt, oder dass Wurzeln selbst 

in einfachen und relativ starken Kalklósungen eine besonders 

sekrat Entwickelung mit schön ausgebildeten Zellwånden und 

zahlreichen und grossen Wurzelhaaren bekommen. 

Wenn ähnliches auch der Fall ıst mit Wurzeln ın feuchter 

Luft (wenn Reservestoffe genügend vorhanden sind), während 

in einfachen Lösungen von Mg-, K- oder Na-Salzen, wie erwähnt, 

die Wurzeln zu Grunde gehen wegen Auflösung der Zellwände, 

muss der Ausbildung dieser in solchen Flüssigkeiten auf irgend 

eine Weise entgegengearbeitet werden. Dass dies verhindert 
NytljMag. for Naturv. XXXXVII. III. 1909. 13 
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wird durch Kalksalze, ist nach der obigen Annahme leicht 

verständlich. Dass aber derselbe Effekt bis zu einem gewissen 

Grade auch zu erreichen ist in kalkfreien Mischungen von Mg-, 

K- und Na-Salzen, dafür müssen erst spezielle Untersuchungen 

eine Erklärung geben. 

Botanisches Institut d. landw. Hochschule Norwegens 

im Februar 1909. 

Gedruckt 9. März 1909. 



Hydroiduntersuchungen II. 

Zur Kenntnis der Gattungen Bonneviella und Lictorella. 

(Mit 6 Textfiguren). 

Von 

Hjalmar Broch. 

I. ihrer Arbeit über die Hydroiden der norwegischen Nord- 

meeresexpedition (4) hat Dr. KRISTINE Bonnevie zwei Arten in das 

Genus Lafoéa aufgenommen, die unter andere Genera gehören, 

und die als Typen dieser Genera aufgefasst werden müssen. Es 

sind dies die Lafoéa gigantea, Bonnevie und die Lafoéa pin- 

nata, G. O. Sars. 

I 

Lafoéa gigantea, BonnEviE scheint mit der von ALLMAN (2) 

beschriebenen Campanularia grandis der japanischen Gewässer 

identisch zu sein. Als ich ihre natürliche systematische Stellung 

festzustellen suchte, wurde ich darauf aufmerksam, dass die 

Hydranthen dieser Art eine weit höhere Organisation haben als 

was unter den thecaphoren Hydroiden bisher bekannt ist, so 

dass sie nicht nur in ein eigenes Genus gestellt werden muss, 

sondern auch den Typus einer anscheinend isoliert stehenden 

Familie bildet. 

Die grossen Tentakeln zeigen etwa denselben Bau wie die 

der Tubularia-Arten; sie sitzen mit breiter Basis an der Mund- 
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öffnung des Hydranthen (Fig. 1 A, b); die grossen entodermalen 

Zellen sind in dem Tentakel mehrreihig, was bisher unter den 

thecaphoren Hydroiden nicht beobachtet wurde; auch ist die 

breite Tentakelbasis etwas Ungewöhnliches unter den Theca- 

phoren. Die Tentakeln lassen sich bis an ihre Basis getrennt 

verfolgen, da ihr Entoderm durch dinne Lamellen begrenzt ist. 

— Das Entoderm des Hydranthen scheint an den Seiten in 

deutlichen Zotten ausgebildet zu sein und stützt sich auf eine 

ausserordentlich mächtige Stützenlamelle (Fig. 1, s). Diese 

Stützenlamelle wird von sehr kräftigen langs- und quergehenden 

Muskelfibern gebildet. 

Figur 1. 

Mediane Längsschnitte von Bonneviella grandis, schwach schematisiert. 

(Vergrösserung X 80). 

A. Mundregion. B. Beim Übergang von Hydrothek zu Stiel. 

v = Veloid. p.o. = prae-orale Höhle. b = Tentakelbasis. s = Stützen- 

lamelle. d = Diaphragma. Beim * Übergang zwischen Ekto- und Entoderm. 

[Zellkerne nicht mit eingezeichnet]. 

(Die Figuren sind in der doppelten Grösse mit Hülfe eines Abbeschen 

Zeichenapparates gezeichnet). 

Der grösste Unterschied von allen übrigen Hydroiden zeigt 

sıch aber ın der Mundpartie des Hydranthen (Fig. 1 A). Gerade 

an der Verwachsungsstelle der Tentakeln und an deren inneren 

Seite findet sich eine Velum-ähnliche Lamelle, das ,Veloid* (v). 

Dies Veloid erstreckt sich wie eine Scheibe über die ganze 

Mundpartie des Hydranthen, und hat nur ein kleines zen- 

tral gelegenes Loch, wodurch man in eine prae-orale Höhle (p.o.) 
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hineingelangt. Das Veloid ist aus zwei ektodermalen Zellen- 

schichten gebildet, die durch eine Membran getrennt sind; die 

Membran geht anscheinend direkt von der Stützenmembran der 

Tentakeln aus und muss als eine Fortsetzung derselben angesehen 

werden. Innerhalb des Veloid setzt sich das Ektoderm als ein 

einschichtiges Cylinderepithel fort, das jedoch gegen die Basis 

der Tentakeln in ein mehrschichtiges Cylinderepithel übergeht. 

Den Übergang von Ektoderm zu Entoderm findet man an der 

unteren Seite der Tentakelbasis (*, so dass ein ektodermales 

Speiserohr gebildet zu werden scheint; ob dies aber durch die 

Kontraktion des Hydranthen hervorgerufen ist, wage ich nicht 

mit Sicherheit zu entscheiden. 

An der Basis des Hydranthen wird ein sehr dünnes chiti- 

nıges Diaphragma gebildet (Fig. 1 B, d). An meinen Schnitten 

war ein Zwischenraum zwischen dem Diaphragma und der 

Hydranthenbasis zu bemerken; dies dürfte jedoch wahrschein- 

lich als Kunstprodukt anzusehen sein. 

Die hier auseinandergesetzten Organisationsverhåltnisse 

charakterisieren die Art als eine höher organisierte Hydroide 

als die übrigen Thecaphoren, und ihre Verwandtschaft mit den- 

selben scheint so gering, dass man sie jedenfalls in eine eigene 

Familie stellen muss. Ich erlaube mir, diese Familie nach meiner 

Lehrerin Dr. KRISTINE Bonnevie, die eine sehr gute und ein- 

gehende Beschreibung der Art geliefert hat (4), Bonneviellidae 

zu nennen. Die Diagnose der Familie lautet: 

Fam. Bonneviellidae. 

Thecaphore Hydroiden mit einem Veloid ausgestattet, so 

dass eine prae-orale Höhle entsteht. — Das einzige bekannte 

Genus: 

Bonneviella nov. gen. 

Trophosome: Hydranth mit einer einfachen Reihe von 

Tentakeln, die bis an das Veloid zusammengewachsen sind. 
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Ektodermal bekleidetes Speiserohr (?). Hydrothek glockenförmig 

mit dünnem Diaphragma. Aufrechtstehende Kolonie, die von 

einem Rhizocaulom gebildet wird. 

Gonosome: Gonangien über den Stamm zerstreut. Gono- 

phoren sessil, Kolonien geschlechtlich getrennt. 

Figur 2. 

A. DEN 

Hydrotheken von Bonneviella grandis. 
A.: nach Arıman (2). B.: nach Bonnevie (4). 

Bonneviella grandis (ALLMAN). 

Die Art wurde zuerst von ALLMAN (2) von Japan beschrie- 

ben; das Originalexemplar wird in dem zoologischen Museum zu 

Kopenhagen aufbewahrt, wo ich Gelegenheit gehabt habe, es zu 

untersuchen. Aus dem norwegischen Nordmeere beschrieb 



HYDROIDUNTERSUCHUNGEN II. 199 

Bonnevie (4) später die Art unter dem Namen Lafoéa gigantea. 

Die Zeichnungen der Hydrotheken (Fig. 2) wiesen einigen Unter- 

schied in den Verháltnissen des Stieles auf, so dass die Móglich- 

keit vorlag, dass wir es hier mit zwei getrennten Arten zu tun 

håtten. — Im Jahre 1902 erbeutete der norwegische Fischerei- 

dampfer „Michael Sars* südlich von Island eine Kolonie dieser 

Art, die ich zur Untersuchung bekommen habe, und ich hatte 

somit Gelegenheit, die Variationen der Art etwas näher zu unter- 

- Figur 3. 

^ | 

Jå 
Hydrotheken und Hydrothekenstiele von einer Kolonie der Bonneviella 

grandis aus dem Nordmeere. (Vergrösserung X 10). 

(Die Zeichnungen sind mit Hiilfe eines Abbéschen Zeichenapparates in 

doppeltem Masstab entworfen). 

suchen. Fig. 3 stellt einige Hydrotheken und Hydrothekenstiele 

dar, die die Variationen innerhalb derselben |Kolonie zeigen. 

Beim Vergleich mit Fig. 2 sieht man hier sowohl die Stielform, 

die ALLMAN abbildet, als die von Bonnevie gezeichnete; es finden 
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sich ungegliederte Stiele mit einer Anschwellung gerade unter- 

halb der Hydrothek, und ebenso håufig kommen gegliederte 

Stiele vor. Die Arten scheinen demnach nicht verschieden zu 

sein, und der Artsname ÅLLMANS wird wegen des Prioritåtrechts 

aufrechtzuhalten sein. 

Die von NurriNG (9) beschriebene und abgebildete Art 

Campanularia regia ist wahrscheinlich mit Bonneviella grandis 

identisch, wie er es auch selbst vermutet. Der Unterschied liegt 

im Stiele, der bei NoTTINGs Exemplar gegliedert ist. 

Bonneviella grandis ist eine subarktische, weit verbreitete 

Art, die bisher an folgenden Lokalitåten gefunden worden ist: 

Tsugor Strasse, Japan, 186 Meter Tiefe (ALLMAN, 2) [Exemplare 

in dem Kopenhagener Museum], Orca, Prince Williams Sound, 

Alaska (Tiefe ?) (Nurring, 9), Moldöen, im westlichen Norwegen 

und 68° 91^ N. Br. 10° 40° Ö. Lg. 836 Meter Tiefe (Bonnevie, 

4 und 5), 64° 17,5 N. Br. 14° 44° W. Lg. 75 Meter Tiefe 

(BrocH, 6) und in der Dänemarksstrasse zwischen Island und 

Grönland (Tiefe ?) [1903, Fischereidampfer „Michael Sars*]. 

II. 

Lafoéa pinnata, G. O. Sars unlerscheidet sich von den 

meisten Lafoéiden durch ihr kråftig entwickeltes Diaphragma 

(Fig. 4, d). Weder bei Lafoéa und Filellum noch bei Gram- 

maria scheint ein solches entwickelt zu sein. Einen åhnlichen 

Bau des Diaphragmas gibt es sonst nur unter den echten 

Campanulariden und bei Arten von dem Genus Thyroscy- 

phus; die systematische Stellung dieses Genus ist jedoch noch 

sehr zweifelhaft. 

In ihrem Hydranthenbau zeigt Lafoéa pinnata unzweifel- 

hafte Verwandtschaft mit den übrigen Lafoéiden, deren ko- 

nische Proboscis sie besitzt. Ihre Kolonieform und Gonosome 

zeigen einige Unterschiede, die in Zusammenhang mit dem er- 

wähnten Diaphragma dazu berechtigt, Lafoéa pinnata von den 
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übrigen Lafoéa-Arten generisch zu trennen. Während die 

Lafoéa- und Grammaria-Arten in ihren aufrechtstehenden Ko- 

lonien typische, unregelmässige Rhizocaulom-Bildungen zeigen, 

finden wir bei der Lafoéa pinnata einen echten, regelmässig 

verzweigten Hydrocaulus; die feineren Zweige sind Sichelsym- 

podien, bei denen die Hydrotheken annähernd einreihig angeord- 

net sind. 

Figur 4. 

OR <> 

CL ST Dre 

= RSS N Ww Pox, 
oe * sp > 
Se Un 75 RR, (PR RP FR 
TS We 

ws n» EN 

< Sell C UN 
FA RN [] TT 

Tod Ah Ty 

TEE» 

EST 
2 GN 

ÖS 

Mediane Längsschnitte von Lictorella pinnata, etwas schematisiert. (Ver- 

grösserung X 50). 

d = Diaphragma. Beim * Übergang zwischen Ektoderm und Ektoderm. 

[Zellkerne nicht mit eingezeichnet]. 
(Die Figur ist in der doppelten Grösse mit Hülfe eines Abbéschen Zeichen- 

apparates gezeichnet). 

Browne (8) nennt als eine Möglichkeit, dass die Kolonien 

Nematophoren besitzen, wie er es an Exemplaren aus dem 

Biskayischen Meerbusen gefunden hat. Dies war jedoch nie der 

Fall bei den vielen Kolonien aus dem norwegischen Nordmeere, 

die ich untersucht habe. Die Exemplare Brownes sind demnach 

nicht Lafoéa pinnata gewesen, sondern sie gehóren vielmehr 

dem Genus Zygophylax an, wo Nematophoren vorhanden sind; 

er erwåhnt auch die nahe Beziehung, die zwischen seinen Exem- 

plaren und der Zygophylax biarmata, BırLarn besteht. 
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Die Gonosome von Lafoëa pinnata sind ein Scapus-Aggregat. 

Bei dieser Form der Gonosome stehen die Gonotheken zusammen- 

gehäuft, entweder gedrängt in Berührung miteinander (z. B. bei 

der Cryptolaria conferta, ALLMAN) oder wie bei Lafoéa pinnata, 

ohne einander zu beriihren. Der Hauptunterschied von der Cop- 

pinia liegt bei dem Scapus in dem Fehlen inserierter Tuben, die 

sterile Polypen (Wehrpolypen?) enthalten. Mein Material erlaubt 

leider keine eingehenden Untersuchungen, inwiefern der Scapus 

Gonangien beider Geschlechter umfasst. 

Nach diesen Erörterungen scheint es natiirlich zu sein, die 

Lafoéa pinnata als Typus eines eigenen Genus anzusehen. 

ALLMAN (3) hat für die Art — die er nach Browne (8) fälschlich 

auch von der Torres-Strasse angibt — das Genus Lictorella 

gebildet. Spätere Autoren wie Bonnevie (4) und Browne (8) 

haben das Genus nicht anerkannt, Browne jedoch unter Zweifel. 

Wie ich auch früher (Brocn, 7) hervorgehoben habe, muss das 

Genus. Lictorella beibehalten werden. ALLMAN (3) legt in seiner 

Diagnose das Hauptgewicht auf die Wachstumsverhältnisse, die 

doch kaum eine sichere Basis fiir die Genus-Begrenzung liefern. 

Mehr Gewicht hat sein Charakteristikum der Hydrotheken als 

unten scharf abgegrenzt. Die Diagnose des Genus wird: 

Gen. Lictorella ALLMAN. 

Trophosome: Lafoéiden mit mehr oder weniger glocken- 

förmigen Hydrotheken, die ein kråftig entwickeltes Diaphragma 

besitzen. Hydrocaulus aufrecht, regelmässig verzweigt. Nemato- 

phore fehlen. 

Gonosome: Gonangien in Scapus-Aggregaten. (Kolonie 

hermaphroditisch ?). 

Lictorella pinnata, (G. O. Sars). 

Die Art wurde zuerst von G. O. Sars (11) aus dem Hard- 

angerfjord beschrieben. Ungefähr zu derselben Zeit beschrieb 
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sie auch ALLMAN (1) unter dem Namen Lafoéa halecioides in 

dem Bericht der Porcupine-Expedition. Wenn Browne (8) sagt, 

dass G. O. Sars die „kriechende Form“ dieser Art beschreibe 

und abbilde, so ist dies kaum ganz richtig; seine Exemplare 

müssen als aufrechte Kolonien bezeichnet werden, trotzdem diese 

Kolonien an einer Hudendrium-Kolonie befestigt sind. Die 

aufrechte Kolonieform ist die einzige bekannte Form dieser Art. 

Figur 5. 

Hydrotheken einer Kolonie von Lictorella pinnata aus dem Nordmeere. 

(Vergrösserung X 90). 

(Die Zeichnungen sind in der doppelten Grösse mit Hülfe des Abbeschen 

Zeichenapparates entworfen). 

Die Verhältnisse der Hydrotheken sind bei dieser Art nur 

kleinen Variationen unterworfen (Fig. 5). Der Stiel hat oft, wie 

Bonnevie (4) sagt, eine halbe, spirale Umdrehung. Doch ist 

dies nicht immer der Fall; oft bemerkt man nur eine scharfe, 

den ganzen Stiel umgebende Furche. 

Die Neubildung der Hydrotheken kommt sehr gewöhnlich 

vor; die späteren Hydrotheken ragen mit ihrem Mündungsrand 

aus den älteren meistens nur wenig hervor. Die Länge der 

freien Kanten ist doch etwas variierend. — Ab und zu bemerkt 

man auch eine Erneuerung des Diaphragmas, so dass man zwei 

paralelle Diaphragmen ın einer Hydrothek findet. 
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Bonnevie (4) beschreibt nur Gonotheken mit drei Öffnungen. 

Bei den untersuchten Individuen ist diese Form an Zahl über- 

wiegend. Doch findet man in demselben Scapus häufig auch 

Gonotheken mit vier Öffnungen (Fig. 6) und ab und zu auch 

solche mit nur zwei Öffnungen. Die Gestaltung der einzelnen 

Gonotheken ist äusserst variierend, wie aus den Figuren her- 

vorgeht. 

Figur 6. 

“ty 
/ 

Gonotheken von einem Scapus der Lictorella pinnata aus dem Nordmeere. 

(Vergrésserung X 90). 

(Die Zeichnungen sind in der doppelten Grösse mit Hiilfe des Abbéschen 
Zeichenapparates entworfen). 

Lictorella pinnata ist eine ausgeprägte Tiefseeform. Die 

Art ist bisher an folgenden Stellen gefunden worden: Hardanger- 

fjord im westlichen Norwegen, 170—190 Meter Tiefe (G. O. 

Sars, 11) 71° 45’ N. Br. 15° 41’ ©. Lg. 1153 Meter Tiefe und 

72° 97 N. Br. 35° 1’ Ó. Lg. 249 Meter Tiefe (Bonnevie, 4) 

66° 42’ N. Br. 26° 40’ Ö. Lg.! 590 Meter Tiefe, 62° 30 N. 

Br. 1° 56° O. Lg. 500 Meter Tiefe, 59° 28’ N. Br. 8° 1’ W. 

Lg. 11—1300 Meter Tiefe, 62° 53° N. Br. 9° 6 W. Lg. 450 

1 Durch einen Druckfehler ist bei Brocu (6) die Länge als westlich be- 

zeichnet worden. 
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Meter Tiefe und 63° 14 N. Br. 9° 46° W. Lg. 480 Meter 

Tiefe (Brocn, 6) 61° 10° N. Br. 2° 21° W. Lg. 642 Meter Tiefe 

und 61° 21° N. Br. 3° 44 W. Lg. 1190 Meter Tiefe (ALLMAN, 1) 

und in dem Biskayischen Meerbusen, 43° 4’ N. Br. 8° 55° W. Lg. 

149 Tiefe (Pictet et BEpor, 10). 

Kristiania, 8. Februar 1909. 
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Bryophyta pro flora Spitzbergensi 
nova. 

Auctore 

N. Bryhn. 

I. itineribus arcticis duce præfecto eqvitum GUNERIO J. 

ISACHSEN annis 1907—1908 ad insulas Spitzbergenses peractis 

domina Hanna RESVOLL-DIESET inter alias herbas etiam bryo- 

phyta nonnulla collegit. 

Collectio bryophytorum Spitzbergensium a domina supra 

laudata mihi missa pro parte maxima e speciebus per regiones 

arcticas vulgarioribus vel vulgatissimis constans haud grandis 

est nec mirabilis, qvamqvam res haud parvi momenti videtur, 

species vel formas nonnullas, plerumgve in cæspitibus muscorum 

variegatis perparce repertas, pro flora archipelagi Spitzbergensis 

novas esse. 

Sunt he. 

Lophozia groenlandica (Ness). Ad sinum Colbay, lati- 

tudine boreali circiter 78°. 

Cephaloziella verrucosa (JENs.) BRYHN & KaaLaas. Ibidem. 

Sphagnum Dusénii (Jens.) Russ. & Warnst. Ad sinum 

Hamburgerbay, latitudine boreali circiter 80°. 

Dicranum angustum Linps. Ad sinum Colbay, latitu- 

dine boreali circiter 78°. s 

Mnium subglobosum Bnvor. Eur. Ibidem. 
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Polytrichum fragile Bryan. Ad sinum Colbay, latitu- 

dine boreali circiter 78° cum sporogoniis paucis juvenilibus 

(qvoad habitum illis Polytrichi alpint simillimis) adqve sinum 

Hamburgerbay, latitudine boreali circiter 80° cum floribus 

masculis. 

Calliergon stramineum (Dicks.) Kinp». var. apiculatum 

ARNELL. Ad sinum Hamburgerbay, latitudine. boreali cir- 

citer 80°. 

Hønefoss mense Februario anni 1909. 

Trykt 12. mars 1909. 



Algologische Notizen XV. 

Von 

Dr. N. Wille. 

Über Wittrockiella nov. gen. 

(Hierzu Tafel XI— XIV). 

[ Jahre 1907 botanisierte ich in der Nàhe von Lyngør, 

einem kleinen Fischerhafen an der Südostküste Norwegens 

zwischen Risør und Arendal. Nahe bei dem für die in der 

Schlacht bei Lyngør 1812 Gefallenen errichteten Denkmal befand 

sich eine kleine, seichte Wasseransammlung, die dem Meere so - 

nahe war, dass dieses sie bei sehr hohem Wasserstande überfluten 

konnte. In der Regel enthielt diese Wasseransammlung aber 

Süsswasser. Dies ging daraus hervor, dass sich in dem Schlamme 

am Boden grosse Mengen von Pediastrum Boryanum (Turp.) 

MENEGH. und Coelastrum sphaericum N cu. fanden, vornehmlich 

ım Aplanosporenstadium. 

Neben dieser Wasseransammlung war der Boden zerstreut 

bewachsen mit den gewöhnlichen Grasarten und Juncaceen der 

Strandwiesen, und zwischen diesen war der Boden bedeckt von 

einer Rinde von verschiedenen Algen wie Rivularia, Phormi- 

dium, Microcoleus und Aphamothece. An einzelnen Stellen 

war diese Rinde wellig und von bräunlicher Farbe und zeigte 

in der äussersten, 1—2 mm. dicken Schicht eine knorpelige Be- 

schaffenheit. Eben hier fand ich bei einer näheren Untersuchung 

kurze, verzweigte Fäden einer bisher unbekannten, zu den Chloro- 

phyceen gehörigen Alge, die unter anderem dadurch eigentüm- 

lich war, dass die äusseren, dem Licht zugewandten Zellen gol- 

Nyt Mag. for Naturv. XXXXVII. III. 1909. 14 
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digglånzende, orangefarbene Körner oder Tropfen enthielten, : 

während die inneren Zellen reines Chlorophyllgrün zeigten. 

Der vegetative Aufbau des Thallus dieser Alge war sehr 

einfach und erinnerte sehr an Trentepohlia Bleischii (RABH.) 

Wirre!). Die Alge bestand nämlich aus kurzen, unverzweigten 

(Taf. XI, Fig. 1— 5) oder schwach verzweigten Zellfäden (Taf. XI, 

Fig. 4—6). Die Zellen, besonders die an der Oberfläche der 

knorpeligen Gallertschicht, waren kugelrund oder oval, zuweilen 

etwas unregelmässig, während die in der Nähe der Substrats 

befindlichen Zellen gewöhnlich schmäler und mehr in die Länge 

gestreckt, zuweilen 2—4 mal so lang als breit waren (Taf. XI, 

Fig. 1,2). Unter Umständen gingen sie in Zellen über, die man 

fast Rhizoide nennen konnte (Taf. XI, Fig. 5, Taf. XIII, Fig. 29). 

Was die Verzweigungsweise selbst betrifft, so erinnert auch 

diese in vielem an Trentepohlia Bleischii, indem jede einzelne 

Zelle an jeder beliebigen Stelle eine Ausbuchtung bilden kann, 

die sich durch eine anfangs dünne, später den Seitenwänden an 

Dicke gleiche Zellwand gegen die Mutterzelle abgrenzt (Taf. XI, 

Fig. 4—6). Zuweilen treten auch, unabhängig von der Ver- 

zweigung und dem Spitzenwachstum (Taf. XI, Fig. 1), interkalare 

Zellteilungen auf. Da jede der Tochterzellen nach einer Teilung 

zu einem Zellfaden auswachsen kann, so entstehen unter Um- 

ständen sehr eigenartige Verzweigungsformen (Taf. XI, Fig. 5, 6). 

Verzweigung schien indessen nicht sehr häufig zu sein, denn in 

der Regel fanden sich nur unverzweigte Fäden (Taf. XI, Fig. 1—3) 

oder Fäden mit einem nur einzelligen Zweige (Taf. XI, Fig. 4). 

Dies beruht indessen nicht nur darauf, dass Verzweigung an und 

für sich selten ist, sondern auch darauf, dass die Zellen älterer 

Zweige sich unter äusserer Einwirkung, z. B. infolge von Druck 

auf das Deckglas, sehr leicht von einander trennen. 

Die Zellfäden waren zu einer ziemlich festen Gallertmasse 

vereinigt, die besonders nach aussen zu eine fast knorpelige 

1) N. Witte: Om Sværmecellerne og deres Copulation hos Trentepohlia 
Mart. (Botan. Notiser, Lund 1878, S. 171. Tab. I, Fig. 10—14). 
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Konsistenz zeigte, während die dem Substrate näheren Partien 

lockerer waren und fast eine grützige Masse bildeten. Auf mit 

einem scharfen Messer ausgeführten Querschnitten erhielt man 

daher nur zusammenhängende Schnitte durch die äusseren Teile 

(Taf. XI, Fig. 12), wo die Zellen mehr kugelförmig oder auswärts 

gestreckt waren und oft an der Spitze Haare trugen. Nach 

innen zu gehen dagegen die Zellen ın langgestreckte, rhizoid- 

ähnliche Zellreihen über (Taf. XI, Fig. 5). Die Zellen in dem 

äusseren, dem Lichte zugewandten Teil der Fäden waren gelblich, 

fast goldglänzend, orangefarben. Diese Färbung wurde erzeugt 

durch kleine, gelbe Körner oder Tropfen im Zellinhalt (Taf. XI. 

Fig. 2), während die dem Substrat näheren Zellen, besonders die 

langgestreckten, fast immer mehr grünlich, zuweilen sogar ganz 

chlorophyligrün waren. 

Die die Fäden umgebenden Gallertmassen entstehen durch 

Umbildung der äusseren Zellwandschichten. Die Zellwände wach- 

sen mit zunehmendem Alter stark in die Dicke und zeigen eine 

sehr deutliche Schichtung. Diese Schichtung tritt besonders deut- 

lich an abgestorbenen Zellen hervor (Taf. XII, Fig. 8), wo die 

Zellwand sogar so stark anschwellen kann, dass von dem Zell- 

innern nur ein kleines, eckiges Lumen übrig bleibt. In den 

meisten Zellen fanden sich ım Zellinhalt eine Menge grössere 

oder kleinere rundliche Tropfen oder Körner, die in den äusseren 

Zellen eine goldglänzende oder orangegelbe Farbe hatten, während 

die der inneren, dem Lichte weniger ausgesetzten Zellen in eine 

grünliche Farbe überging. Auf diesen Körpern beruhte die Farbe 

der Zellen. Bei Zusatz von Jodwasser zu den lebenden Zellen 

verschwanden die unzähligen, kleinen Tropfen, und an ihre 

Stelle traten grössere, rundliche oder ovale Tropfen (Taf. XII, Fig. 9) 

von grünlicher Farbe, welche in einem von Jod gelbgefärbten 

Netzwerk lagen. Dieses Netzwerk ist vermutlich der Chromato- 

phor. Bei anderen Zellen (Taf. XI, Fig. 11), die zuerst 24 Stunden 

in Alkohol gelegen hatten, wodurch der grüne sowie der gelbe 

Farbstoff grösstenteils ausgezogen worden war, zeigten sich beı 
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Jodzusatz neben den grünlichen, runden Körnern, die vermutlich 

aus Ol bestanden, kleine Körner von einer schönen, blauen 

Farbe, die als Stärkekörner angesprochen werden müssen. 

Bei einzelnen Fäden von Rhizoclonium riparium, dass sich 

zusammen mit der neuen Alge fand, zeigten sich bei Jodzusatz 

ähnliche Verhältnisse ım Zellinhalt: Ausser blauen Stärkekör- 

nern traten auch grössere, unregelmässig ovale Tropfen auf, die 

sich nach Jodzusatz schwach grünlich färbten und aus fettem 

Ol bestanden. Bei Zusatz von Überosmiumsäure färbten sich 

die Zellfåden von Rhizoclomium und die der neuen Alge schwarz. 

Bei der neuen Alge nahmen die rundlichen Tropfen nach Zusatz 

von Osmiumsäure kantige und spitze Formen an, so dass sie 

fast an Carotinkristalle erinnerten. 

In einer grossen, runden Zelle traten nach Jodzusatz später 

kleine, langgestreckte, braune Kristalle auf, die anscheinend Jod- 

kristalle waren, welche, vermutlich weil Jod im Überschuss 

zugesetzt war, in der Zelle auskristallisiert waren. Im Übrigen 

hatte ich keine Gelegenheit, genügend zahlreiche mikrochemische 

Reaktionen anzustellen. Doch erhielt ich im Allgemeinen den 

bestimmten Eindruck, dass die gelben oder grünlichen Tropfen 

in den Zellen aus einer farbigen, ölartigen Substanz bestanden, 

die grosse Übereinstimmung zeigte mit dem entsprechend ge- 

färbten Zellinhalt bei den Trentepohlia-Arten. 

Aus dem Vorhergehenden geht also mit Sicherheit hervor, 

dass die Zellen der neuen Alge ein fettes Öl enthalten, dass sich 

in starkem Sonnenlicht orange- oder goldgelb färbt, in schwacher 

Beleuchtung dagegen eine grünliche Färbung zeigt. Als Assımi- 

lationprodukt tritt Stärke oder fettes Ol auf, letzteres vorzugs- 

weise in den Zellen, die den orangegelben Farbstoff enthalten. 

An einer der längeren, ursprünglich chlorophyligrünen Zellen 

versuchte ich, nachdem sie 24 Stunden in Alkohol gelegen hatten, 

eine kombinierte Zellkern- und Pyrenoidfärbung. Diese glückte 

am besten mit einer Mischung von Boraxkarmin und Bordeaux- 

rot, wobei ersteres die Zellkerne, letzteres die Pyrenoide färbte. 
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In diesen fixierten und gefärbten Zellen fand sich ein wand- 

ståndiger, netzförmiger Chromatophor (Taf. XI, Fig. 12), der sehr 

an den gewisser Cladophora-Arten erinnerte. In den Maschen 

des Chromatophors lagen die Pyrenoide zuweilen etwas unregel- 

mässig, indem mehrere ziemlich dicht beisammen lagen. In dem 

Wandprotoplasma innerhalb des Chromatophors lagen in geringer 

Anzahl rundliche Zellkerne (in der untersuchten Zelle ca. 14, da 

nur die obere Seite der Zelle gezeichnet ist). Der innere Bau 

der Zellen hat somit im Allgemeinen grosse Ähnlichkeit mit 

dem gewisser Cladophora-Arten. Indessen darf nicht vergessen 

werden, dass auch bei ålteren Zellen von Chroolepidaceen mehr- 

kernige Zellen entstehen kónnen; doch haben diese keinen netz- 

förmigen Chromatophor und auch keine Pyrenoide. 

Eigentümlich für diese neue Alge ist, dass die åussersten, 

an der Oberflache des Thallus liegenden, orangegelben Zellen 

Haare ausgliedern, die eine betráchtliche Länge erreichen können. 

Tai. XI, Fig. 12 zeigt einen Långsschnitt durch den åusseren Teil 

des Thallus, wo beinahe jede der åusseren Zellen Haare trågt. 

Bei der Bildung dieser Haare werden die åusseren Zellwand- 

schichten von den inneren durchbrochen (Fig. 8, 13—18), so dass 

sich eine im Wesentlichen mit Zellsaft und mit sehr. wenigen, 

orangegelben Körnern gefüllte Ausstülpung bildet (Taf. XIL Fig. 15). 

Nach einiger Zeit grenzt sich die Ausstülpung gegen die Mutter- 

zele durch eine stark exzentrisch liegende Querwand ab. Auf 

diese Weise entsteht unmittelbar an der Basis ein trichterför- 

miger Raum (Taf. XII, Fig. 8, 15—18). Diese Querwand ist immer 

sehr dünn, so dass zwischen der Haarzelle und ihrer Fusszelle 

Diffusion verhältnismässig leicht stattfinden kann. Durch die 

hier erörterten Eigentümlichkeiten können die Haare im Allge- 

meinen ziemlich leicht von den Rhizoiden unterschieden werden, 

die zuweilen so schmal sein und so wenig protoplasmatischen 

Inhalt führen können, dass sie Haaren, die sich noch nicht ge- 

teilt haben, sehr åhnlich sind. Indessen liegt die Querwand, 

dureh welche die Rhizoidzelle abgegrenzt wird, in der Regel 
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mehr in der Mitte der Mutterzelle, so dass em trichterförmiger 

Raum an der Basis wie bei den Haaren nicht gebildet wird. 

Eine absolut scharfe Grenze zwischen Rhizoiden und Haaren 

låsst sich aber kaum ziehen, da sich zuweilen Ubergange und 

Zwischenformen finden (Taf. XII, Fig. 7). Es scheint danach nur 

von den näheren Umständen abzuhängen, ob die junge Tochter- 

zelle sich zur Haarzelle oder zu einem Rhizoid entwickelt. Wenn 

die junge Ausstülpung der Mutterzelle sich nach aussen streckt, 

wird sie zum Haare; streckt sie sich aber nach unten der Unterlage 

zu, so wird sie zum Rhizoid; wenn also die Verhältnisse während 

der Entwicklung sich ändern, so kann die Zelle sich unter Um- 

ständen zu etwas ganz anderem als ursprünglich angedeutet 

entwickeln. 

Die Haare sind beinahe immer einzellig, doch kann in sehr 

seltenen Fällen eine Querwand gebildet werden (Taf. XII, Fig. 16). 

wodurch übrigens auch eine gewisse Verwandtschaft zwischen 

Haaren und Rhizoiden angedeutet wird. In der Regel sind sie 

fast cylindrisch, gegen die Spitze zu verchmälert. Nicht selten 

waren sie jedoch an einzelnen Stellen gewissermassen aufgeblasen 

und bekamen dadurch ein etwas unregelmässiges Aussehen 

(Taf. XII, Fig. 15, 15). Gewöhnlich war es nur die äusserste Zelle, 

die Haare ausgliederte; zuweilen kam es aber doch vor, dass 

zwei Zellen in derselben Zellreihe (Taf. XII, Fig. 17) zu Haaren 

auswuchsen. Sie wuchsen in diesem Falle nach verschiedenen 

Seiten, was möglicherweise darauf beruht, dass der betreffende 

Zellfaden, bevor die Haare sich entwickelten, horizontal lag. Da 

das Vorhergehende aber nur in einem einzigen Falle beobachtet 

wurde, kann ich mich nicht näher darüber äussern. 

Haare können auch von interkalaren Zellen ausgegliedert 

werden, wenn nämlıch die äusseren Zellen des Zellfadens ab- 

gestorben waren, (Taf. XII, Fig. 18); in diesem Falle scheint 

die äusserste, lebende Zelle als Endzelle des Zweiges zu fungieren. 

Über die Funktion der Haare kann man sich nur mit Vor- 

sicht aussprechen, da zu wenige Anhaltspunkte vorliegen. Ich 
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bin geneigt, sie als Absorptionshaare zu deuten, wie ich dies 

früher schon bei Alaria') und anderen Braunalgen getan habe. 

Die umgebenden Gallertmassen sind nämlich auch bei unserer 

neuen Alge für diffundierende Stolfe sehr wenig durchlässig: es 

war sehr schwer und kostete lange Zeit, ehe Farbstoffe oder 

selbst Jod und Alkohol durch die Gallerte ın Zellen eindrangen, 

während diese Stoffe sehr leicht m die dünnen Haarzellen ein- 

gingen, die aus der Gallerthülle hervorragten. Da die Quer- 

wand zwischen Haar und Fusszelle sehr dünn ist, müssen also 

die Haare eine gute Leitungsbahn für die Stoffe, die von aussen 

her der Zelle zugeführt werden sollen, bilden können. 

Von Vermehrungsorganen habe ich bei dieser Alge zweı 

Arten gefunden, nämlich Akıneten und Aplanosporen. 

Die Akineten entstehen aus den äusseren Zellen des Thal- 

lus, teilweise aber auch weiter innen auf ähnliche Weise, wie 

ich das früher?) bei Gongrosira de Baryana Ras. und Trente- 

pohlia umbrina (Körz.) Born. beschrieben habe, indem die 

äusseren Schichten der Zellwand verschleimen oder gesprengt 

werden, so dass die im Allgemeinen stark anschwollene und mit 

Inhaltsstoffen reich gefüllte Zelle frei wird (Taf. XIII, Fig. 19). In 

der Regel sind die Akineten rund oder oval, doch können sie 

auch unregelmåssige, zuweilen fast dreikantige Formen annehmen 

(Taf. XIII, Fig. 24). Letzteres hängt ab von der Form, welche die 

Mutterzelle beim Übergang in den Akinetzustand hat. 

Die Akineten hatten eine Membran und sind sehr reich an 

Inhaltsstoffen. Die orangegelben Körner finden sich in ihnen 

ın grosser Anzahl, so dass die Zelle im Allgemeinen einen 

tieferen Farbenton erhält als die gewöhnlichen orangefarbigen, 

vegetativen Zellen. Die Akineten entstehen entweder einzeln 

1) N. Witte: Beiträge z. physiol. Anatomie d. Laminarien. (Festskrift t. 

H. M. Kong Oskar II ved Regjeringsjubilæet fra det kgl. norske Frede- 

riks-Universitet. Bd. II. Christiania 1897). 

?) N. Wie: Algologische Mittheilungen. VII. Über die Gattung. Gon- 

grosira Kürz. (Pringsheims Jahrbücher f. wiss. Botanik. Bd. XVIII, 

Berlin 1887, S. 488. 
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(Taf. XI, Fig. 2, Taf. XIII, Fig. 20) oder am häufigsten zu zweien 

(Taf. XIII, Fig. 21) oder mehreren (Taf. XI, Fig. 3, Taf. XIII, Fig. 20, 

25) hinter einander an der Spitze des Zellfadens. Wenn die 

oberste Zelle des Zweiges ein Haar ist, so bildet sich die unter- 

halb des Haares stehende Zelle (Taf. XIII, Fig. 24) oder zuweilen 

eine an dieser Zelle entspringende Zweigzelle zum Akineten aus. 

(Taf. XIII, Fig. 26). In einigen, seltenen Fällen hat es den An- 

schein, als ob Akineten interkalar gebildet wurden (Taf. XIII, Fig. 

23). Dies ist indessen nur scheinbar, denn in diesem Falle ist 

der mittelste von den 3 Akineten herausgefallen, während der 

oberste sich etwas zur Seite gebogen und begonnen hat, zu 

einem neuen Faden auszukeimen. Zuweilen finden sich an den 

Akineten eine oder mehrere Membranverdickungen (Taf. XIII, Fig. 

20, 22), die wohl aufgefasst werden kónnen als eine beginnende 

Haarbildung, die in einem frühen Stadium unterdrückt wurde, 

weil die Zelle aus dem vegetativen in den Akinetenzustand über- 

gegangen isl. 

Die Akineten kónnen keimen, ohne eine Ruheperiode durch- 

zumachen. Die Keimung kann in verschiedener Weise vor sich 

gehen, was sich vermuthlich nach den äusseren Umstånden 

richtet. Zuweilen scheint sich der Akinet unter Sprengung der 

áusseren Membranschichten in der Längsrichtung zu strecken 

(Tat. XIII, Fig. 27); dann werden die neuen Zellen in einer Reihe 

durch auf einander folgende Zellteilungen gebildet (Taf. XIII, Fig. 

28). In anderen Fållen wird bei der Keimung erst ein Haar 

(Tai. XII, Fig. 13) gebildet. Oder es entsteht ein Haar, das an- 

scheinend zum Rhizoid umgebildet werden kann (Taf. XII, Fig. 7). 

Oft teilte sich der Akinet durch eine Querwand m 2 ungefåhr 

gleiche Teile (Taf. XIV, Fig. 37), und diese zwei Tochterzellen 

pressten sich entweder durch die gesprengten, äusseren Schichten 

der Membran des Akineten (Taf. XIII, Fig. 50), oder die àusseren 

Membranschichten verschleimten völlig (Taf. XIV, Fig. 58), so dass 

das junge Individium frei wurde. In manchen Fällen wächst 

der keimende Akinet zu einem mehrzelligen Rhizoid aus (Taf. XIII, 
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Fig. 29, Taf. XIV, Fig. 31) oder der Akinet teilt sich durch fast 

senkrecht aufeinander stehende Wände, so dass der keimende 

Akinet (Taf. XIV, Fig. 32, 33) an geteilte Pollenmutterzellen bei 

den Phanerogamen erinnert. Wenn sich die Akineten nicht von 

einander loslösen, sondern keimen, wåhrend sie noch in Verbin- 

dung mit dem Zellfaden stehen, so entwickeln sich eigentüm- 

liche Bündel von neuen Individuen (Taf. XIII, Fig. 29, Taf. XIV, 

Fig. 34—55). 

Bei der Bildung und Keimung der Akineten vollzieht sich 

eine sehr reichliche Vermehrung der Zellfäden innerhalb der sie 

umgebenden Gallertmasse. Dadurch nimmt die Oberfläche des 

Thallus zu ; infolgedessen löst sıch dieser hier und da vom Substrat, 

und seine Oberfläche bekommt dadurch ein gebuckeltes und wel- 

liges Aussehen. Die auf diese Weise entstehenden Hohlräume 

füllen sich später wieder mit den Rhizoiden, die von den jungen, 

durch die Keimung der Akıneten gebildeten Individuen ausge- 

gliedert werden. 

Auf Grund ihrer dicken Wände erscheinen die Akineten 

sehr geeignet, als Dauerzellen zu funktionieren. Dass unsere 

Alge Dauerzellen braucht, die ungünstige Lebensbedingungen 

überdauern können, erscheint sehr natürlich, da sie auf Böden 

wächst, die bei hohem Wasserstand des Meeres von Salzwasser 

überflutet werden, während bei lange andauernden Regengüssen 

ihr Standort sich in einen Süsswassersumpf verwandelt. Bei 

längeren Trockenperioden hingegen, wie sie jeden Sommer ein- 

treten, trocknet der Boden zu einer harten Masse von Erde und 

Algenschleim ein. Die festen Gallertmassen, in denen die Algen- 

fäden wachsen, erscheinen jetzt als eine Anpassung an diese 

eigentümlichen Lebensbedingungen; denn durch die Gallertmasse 

wird die Diffusion in so hohem Grade verlangsamt, dass sowohl 

das Austrocknen verhindert wird als auch die Zellen sich lang- 

sam an die veränderte Concentration der Salze in dem umge- 

benden Wasser gewöhnen können, auch dann, wenn diese schnell 

wechselt. 
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Die Akineten sind sehr geeignet, die Anzahl der Individuen 

oder richtiger der Fåden am Standort der Alge selbst zu vermehren. 

Sie erscheinen indessen nicht geeignet, die Alge nach anderen 

Lokalitåten zu verbreiten, da sie ziemlich schwer sind und in- 

folge ihrer schleimigen Membran leicht festhaften, so dass sie 

kaum vom Mutterthallus weggeführt werden können und selbst 

dann, wenn dies der Fall wåre, auch nur auf kurze Entfernungen. 

Die Verbreitung auf grössere Entfernungen hin wird sicher- 

lich ganz überwiegend von den Aplanosporen übernommen, die 

in endständigen Aplanosporangien entstehen. 

Die Aplanosporangien werden immer von dem äussersten 

Glied eines Zweigendes gebildet, von den Haarzellen abgesehen. 

Sie haben ein sehr wechselndes Aussehen (Taf. XIV, Fig. 39—42), 

Ihre Gestalt ist langgestreckt, oval, gerade, gekrümmt oder zu- 

weilen ganz unregelmässig. 

Die Aplanosporen entstehen ın grosser Anzahl in jedem 

Aplanosporangium und zwar sicherlich durch freie Zellbildung, 

indem das Protoplasma sich um die vorhandenen Zellkerne 

sammelt, deren Anzahl freilich erst durch Teilung vermehrt 

worden sein muss. Diese einkernigen Protoplasmaportionen 

umgeben sich bald mit Wänden. Infolge von gegenseitigem 

Druck sind die Aplanosporen anfangs in der Regel kantig (Tai. 

XIV, Fig. 41, 42). Mit zunehmender Erweiterung des Aplano- 

sporangiums und mitsteigender Grössenzunahme der Aplanosporen 

aber runden diese sich ab, so dass sie im fertigen Zustande 

kuglige oder ovale Form haben. Zuweilen treten Zwillingssporen 

auf (Taf. XIV, Fig. 40), vermuthlich infolge ungenügender Teilung 

der ursprünglichen Protoplasmaportionen. 

Die Aplanosporen haben eine verhältnismässig dünne Mem- 

bran und stark lichtbrechenden Inhalt, in welchem einige wenige 

orangefarbige Tropfen von wechselnder Grösse hervortreten. 

Ausser diesen bemerkt man da und dort in der Aplanospore, 

ın der Regel dort, wo die orangefarbigen Tropfen am dichtesten 

zusammenliegen, einen gelblichen Fleck im Protoplasma, der viel- 
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liecht von dem parietalen Chromatophor herrührt. Die Aplano- 

sporen werden frei durch Verschleimung der Aplanosporangium- 

wandung und lösen sich dann allmählich ganz von einander 

(Taf. XIV, Fig. 41). Solche freien Aplanosporen fanden sich auch 

hier und da zwischen den Thalluszweigen. Da diese freiliegenden 

Aplanosporen sehr verschiedene Grösse hatten, so scheint es, 

dass sie sofort zu neuen Individuen auswachsen können. Auch 

die dünnen Membranen scheinen darauf hinzudeuten, dass sie 

nicht als Ruhezellen dienen sollen. 

Es liegt nahe, anzunehmen, dass diese Aplanosporen als 

reducierte, cilienlose Schwärmzellen aufzufassen sind, was ja 

auch sonst im Allgemeinen von den Aplanosporen der Chloro- 

phyceen angenommen werden muss, wo sie ja eine Art Ersatz 

für Zoosporen bilden. Ich habe freilich gewisse Beobachtungen 

gemacht, die dafür sprechen, dass die Aplanosporen bei ihrer 

Keimung ein Palmellastadium bilden können. Da ich aber nicht 

mit Sicherheit feststellen kann, ob dieses nicht etwa einem be- 

sonderen Organismus angehört, so muss diese Frage bis auf 

Weiteres noch offen bleiben. 

Zoosporangien und Zoosporen habe ich bei dieser Alge nicht 

beobachtet. Es ist wohl auch wahrscheinlich, dass sie fehlen, 

da ja Aplanosporen in so grosser Anzahl gebildet werden. Die 

Möglichkeit, Zoosporen zu finden, bleibt indessen bestehen. In 

einem einzelnen Falle nämlich beobachtete ich einen Faden (Taf. 

XIV, Fig. 43), der mit 2 Zellen endete, die in ganz auffallender 

Weise an die sogenannten ,Hackensporangien* bei den Chroole- 

pidaceae erinnerten. In diesen Zellen, die als Zoosporangien 

gedeutet werden konnten, liessen sich irgendwelche Teilungen 

nicht feststellen; doch ist dies an und für sich nicht beweisend, 

da z. B. bei der Gattung Phycopeltis die Zoosporen erst dann 

in den Hackensporangien ausgebildet wurden, nachdem sie sich 

von der sie tragenden Zelle losgetrennt haben. Ich habe indessen 

keinen besonderen Grund, diese Bildungen als „Hackenspor- 

angien zu deuten. Sie können ebenso gut als Akineten auf- 
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gefasst werden, die ja sehr oft eine oder mehrere Membran- 

verdickungen haben. 

Die hier beschriebene. Alge bildet eine neue Gattung, die ich 

mir nach meinen ersten Lehrer in der Algologie Professor V. 

B. Wrrrrock in Stockholm zu benennen erlaube. 

Wittrockiella nov. gen. 

Thallus ausaufrechten, wenig verzweigten, mehr- 

zelligen Fäden bestehend, die von einer Gallerte um- 

geben sind. D e Zellfáden bilden an ihrer Basis 

mehrzellige Rhizoide, an ihrer Spitze lange, dünne, 

am Grunde angeschwollene, meist einzellige Haare. 

Die Zellen sind vielkernig und besitzen einen wand- 

ständigen, netzförmigen Chromatophor von grüner 

oder gelblicher Farbe mit zahlreichen Pyrenoiden. 

Als Reservestoffe treten auf Stärke und fettes Öl. 

Die stärker belichteten Zellen des Thallus enthalten 

orangegelbes Öl. Vermehrung durch Akineten und 

Aplanosporen; die letzteren entstehen in terminalen 

Aplanosporangien. Zoosporen und Gameten fehlen. 

W. paradoxa n. sp. (Taf. XI—XIV, Fig. 1—43). Die 

unverzw eigten oder wenig verzweigten, mehrzelligen 

Fåden sind von einer Gallerte umgeben und bilden 

auf feuchter Erde einen knorpeligen Thallus. Die 

Verzweigungen sind kurz und entspringen meist aus 

dem oberen Ende der Zellen. DieZellensindkuglig, oval 

oder etwas langgestreckt, bei den Rhizoiden mehrere 

Male so lang wie breit, und können nach obenzu langen, 

dünnen Haare sich entwickeln. Diese sınd meist 

einzellig, selten zweizellig. Die äusseren Zellwand- 

schichten werden beim Wachstum des Haares durch- 

brochen und sein Basalteil ist infolgedessen erweitert. 

Der wandständige, netzförmig durchbrochene Chro- 
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matophor ist von grünlicher oder gelblicher Farbe, 

enthålt zahlreiche Pyrenoide und bildet Stárke. Die 

Farbe des Chromatophors wird in den oberen Zellen 

meist dureh orangegelbe Öltropfen verdeckt. Die 

Zellen enthalten viele Zellkerne. Zoosporen und 

andere Schwärmzellen fehlen. Vermehrung durch 

Akineten und Aplanosporen. Die Akineten entstehen 

in den oberen vegetativen Zellen, werden durch Ver- 

schleimung der åusseren Membranschichten frei und 

kónnen entweder direkt auskeimen oder eine Ruhe- 

periode durchmachen. Die Aplanosporen entstehen 

in grosser Anzahl durch freie Zellbildung in den 

obersten, erweiterten Zellen der Zellfáden (Aplano- 

sporangien) und werden frei durch Verschleimung 

der Aplanosporangiumwandung; sie sind von rund- 

licher Gestalt und enthalten neben orangefarbigen 

Öltropfen eine wandståndige Chlorophyllplatte von 

grünlicher oder meist orangegelber Farbe. 

Wittrockiella paradoxa kommt vor bei Lyngór im südlichen 

Norwegen im Schlamme von Brackwassersiimpfen zusammen 

mit Rivularien, Microcoleus, Phormidium und Aphanothece. 

Über die systematische Stellung von Wittrockiella kann man 

verschiedener Meinung sein, da diese Gattung Charaktere zeigt, 

die man sonst bei drei so verschiedenen Familien wie den Cla- 

dophoraceen, den Chaetophoraceen und den Chroolepidaceen 

findet. 

Mit Hinsicht auf den inneren Bau der Zelle ähnelt sie am 

meisten Cladophora durch den wandsständigen netzförmigen 

Chromatophor mit vielen Pyrenoiden und durch die zahlreichen 

Zellkerne. Was dagegen den Bau der Zellwand, die orange- 

farbigen Öltropfen im Zellinhalt, die Verzweigung der Zellfäden 

und die Bildung von Akineten betrifft, so befindet sich hierin 

Wittrockiella in Übereinstimmung mit den Chroolepidaceen. 
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Die Bildung und der Bau der Haare zeigt am meisten Ähn- 

lichkeit mit dem einzelner Chaetophoraceen-Gattungen. 

Hierzu kommen jedoch als selbständige Charaktere der Man- 

gel von Schwärmsporen und das Auftreten von Aplanosporangien, 

indem durch freie Zellbildung eıne grosse Anzahl Aplanosporen 

gebildet werden. 

Unter diesen Umständen kann Wättrockiella nicht in eine 

der oben genannten ‚Familien eingereiht werden, sondern muss . 

als eigene Familie unter der Ordnung Chaetophorales neben die 

Chroolepidaceen gestellt werden. 

Die neue Familie kann folgendermassen charakterisiert werden: 

Wittrockiellaceae nov. fam. 

Thallus aus wenig verzweigten, mehrzelligen, 

aufrechten Fåden bestehend, deren Zellen einzellige 

(selten zweizellige) Haare bilden können. Die Zellen 

sind vielkernig und haben einen grünen oder gelb- 

lichen, wandständigen, netzförmigen Chromatophor. 

Sie enthalten unter Umständen orangefarbiges Öl. 

Vermehrung durch Akineten und Aplanosporen, welch’ 

letztere zahlreich in Aplanosporangien entstehen. 

Zoosporen und Gameten fehlen. 
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Taf. XI— XIV. 

Unverzweigter Zellfaden, der nach oben zu mit einem abgestor- 

benen Haare, nach unten zu mit einem mehrzelligen Rhizoid 

endet (14°). 

Unverzweigter Faden, der nach oben zu mit einem Akineten 

endet. Die orangegelben Öltropfen sind hier angegeben. (275) 

Unverzweigter Faden, an dem fast sämtliche Zellen zu Akineten 

umgebildet sind (!4*). 

Kleines Individuum mit einer einzelnen Zweigzelle (14°). 

Verzweigtes Individuum, von dem ein Zweig sich zu einem langen, 

mehrzelligen Rhizoid entwickelt hat (142). 

Verzweigtes Individuum mit Haaren und einer abgestorbenen Zelle, 

deren Wand deutlich Schichtung zeigt (14). 

Akineten im Begriff, ein Haar zu bilden. Dieses scheint sich 

indessen zu einem Rhizoid umzubilden (!$?). 

Zwei Zeilen von einem Zweigende. Die äusserste Zelle hat ein 

Haar gebildet. Die Schichtung der Membran tritt deutlich 

hervor (275). 

Akinet nach Fixierung mit Alkohol und nachherigem Zusatz von 

Jod. Der Chromatophor erscheint als ein Netzwerk, das hier 

und da ovale, ölartige Tropfen enthålt (510). 

Querschnitt durch einen Akineten nach Fixierung mit Alkohol 

und Jodzusatz. Die dunklen Punkte sind Stärkekörner; die 

runden, nicht schattierten Ringe sind von grünlicher Farbe und 

entstanden durch das Zusammenfliessen der orangefarbigen 

Tropfen in der Zelle (57°). 

Eine Zelle nach Fixierung mit absolutem Alkohol und Färbung 

mit Boraxkarmin und Bordeauxrot. Der netzförmige, wand- 

ständige Chromatophor enthält in grösserer Anzahl Pyrenoide 

(gezeichnet hell mit doppelter Kontur); in dem protoplasmatischen 

Wandbeleg finden sich mehrere Zellkerne, von denen 7 an- 

gegeben sind (ganz dunkel gezeichnet) (99). 

Làngsschnitt durch den üussersten Teil eines Thallus; die obersten 

Zweigspitzen mit ihren Haarzellen sind sichtbar (!£?). 

Keimender Akinet, der sich durch eine Wand in zwei ungleiche 

Hålften teilt, deren kleinere zu einem langen, hyalinen Haar 

auswächst (142), 
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. 14, 15. Ende zweier Zellfäden, deren oberste Zelle im Begriff ist, 

Haare zu bilden; in Fig. 14 ist der Zellinhalt grüngefärbt 
(14 275, 15 142), 

. 16. Haar, das durch eine Querwand in 2 Zellen geteilt ist (142), 
. 17. Interkalare Haarbildung (43). 

. 18. Haarbildung von einer interkalaren Zellen; beruht darauf, dass 

die oberhalbliegenden Zellen abgestorben sind (147). 

.19. Akinetbildung. Der eine Akinet wird frei durch Auflósung und 

teilweise Sprengung der äusseren Membranschichten. Beide 

Akineten sind reich an orangefarbigen, runden, ölartigen 
Tropfen (510). 

. 20. Endständiger Akinet mit Membranverdickung. Inhalt des Akineten 

reich an orangegelben, runden, ölartigen Tropfen (27°). 

. 21. Zweigende mit 2 Akineten (14°). 

. 99. Akinet mit 2 Membranverdickungen (!4?). 

. 23. Zellfaden mit ursprünglich 3 endståndigen Akineten. Der mittelste 

ist herausgefallen; der oberste hat begonnen, zu keimen und 

hat eine Tochterzelle gebildet (1{?). 

. 24. Ein beinahe dreieckiger Akinet, gebildet unterhalb eines Haares 

(49). 
. 95. Zellfaden mit 3 endståndigen Akineten, die sich von einem vierten 

142 Akinet getrennt haben (14*). 

. 96. Endzelle mit einzelligem Zweig; erstere trügt ein Haar und ist 

in einen Akineten mit unregelmässig verdickter Membran um- 

gebildet; auch die Zweigzelle scheint im Begriff, sich zum 

Akineten umzubilden (!4?). 

. 27. Keimender Akinet vor Bildung der ersten Querwand (142). 

. 98. Keimender Akinet, der einen aus 3 Zellen bestehenden Zellfaden 

gebildet hat, der durch die gesprengte Membran des Akineten 

hindurchbricht (143). 

. 99. Mehrere Akineten von einem verzweigten Faden, die auskeimen 

und dabei ein Bündel nach unten wachsender, grüngefürbter 

Fäden bilden (143). 

ig. 30. Keimender Akinet; das zweizellige, junge Individuum dringt durch 

die gesprengte Membran des Akineten hindurch (143). 

. 31. Akinet innerhalb der gemeinsamen Membran; der Nachbarakinet 

ist nach aussen gedrungen, hat sich durch eine Querwand 

geteilt und wächst zu einem mehrzelligen Faden aus (15°). 

. 82, 33. Akineten, die sich bei der Keimung tetraedrisch teilen. In- 

halt reich an orangegelben, ölartigen Tropfen (32 °7®, 33 142). 

. 34. Bündel aus keimenden Akineten; Zellen gefüllt mit orangegelben, 

ölartigen Tropfen; in einigen Zellen eine kleine Vakuole ('4?). 

ig. 35. Interkalarer Akinet, im Begriff zu keimen ('£?). 

. 96. Zellfaden mit zwei interkalaren Akineten, von denen der eine 

zu keimen begonnen hat (!4*). 
. 97. Akinet, der sich durch eine Querwand geteilt hat ; die äusseren Mem- 

branschichten im Begriff zu verschleimen (15°). 
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ALGOLOGISCHEN NOTIZEN XV. 995 

Fig. 38. Akinet, der sich geteilt hat; die äusseren Membranschichten sind 

verschleimt ('4?). 

Fig. 39, 40. Aplanosporangien mit zahlreichen Aplanosporen (275). 

Fig. 41. Aplanosporangium, das sich an der Spitze geöffnet hat und die 

abgerundeten, membranumkleideten Aplanosporen entlässt; die 

inneren Aplanosporen kantig infolge Druckes (?7°). 

Fig. 42. Unregelmässiges Aplanosporangium, das seine Aplanosporen ent- 

lässt (275). 

Fig. 43. Zweig mit Endzellen, die an die „Hackensporangien“ der Chroo- 

lepidaceen erinnern, wahrscheinlich jedoch nur als Akineten 

aufzufassen sind (!4?). 

Nyt Mag, f. Naturv. XXXXVII. III. 1909, 15 





Lærumskredet. 

Af 

P. A. Øyen. 

Gå delen frembyder i kvartærgeologisk henseende en 

hel række interessante fænomener. Det er ikke min hensigt ved 

denne anledning at give nogen almindelig beskrivelse af disse, 

da jeg endnu ikke har havt anledning til at studere denne egn 

saa 1 detail indgaaende, at jeg ser mig istand dertil. Men det 

turde dog have sin interesse, saavel 1 almindelighed, som ogsaa 

1 nærværende tilfælde, særlig til forstaaelse af det fænomen, 

Lærumskredet, som her skal behandles, at fremhæve nogle af 

de vigtigere træk ı egnens kvartærgeologiske udvikling. 

Straks nord for Sande station, 16.24 m. o. h., ligger en stor 

moræne, noget brudt, men ellers meget typisk, bestaaende af 

grus, sten og blokke, disse sidste ofte af betydelig størrelse. 

Og 1 nær forbindelse med denne staar rimeligvis ogsaa „blokke- 

havet* ved Veberg. Vi føres dermed tilbage til en tid, da endnu 

bræmassen rak hall ned i den nedre del af Sandedalen. Hvad 

der imidlertid har en stor interesse 1 foreliggende tilfælde er, 

at denne endemoræne viser sig lovmæssig sammensat efter en 

fremtrædende dichotomi !. 

1 Christiania Vid.-Selsk. Forh. 1904, no. 10, pag. 7. 
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Medens bræmassen saaledes efterhaanden svandt, under virk- 

ningen af lovmæssig forløbende klimatiske oscillationer, indlog 

efterhaanden havet den ledige plads, og merkerne efter dette, de 

talrige terrasser, er det, som mest fængsler vor opmerksomhed, 

naar vi fra et godt udsigtspunkt lader blikket glide ud over 

Sandedalen. 

1. Her har vi da først den lave dalbundterrasse, hvorpaa 

Sande station ligger, ganske jevn, kun her og der svagt undulerende. 

2. Derpaa følger den undulerende og meget sterkt evorde- 

rede terrasse en tre—fire meter over Galleberg station, 35.06 

m. o. h., altsaa ca. 38 m. o. h. 

3. Ved Galleberg station hæver en terrassebrink sig 11— 

15 m. over stationen, altsaa indtil 50 m. o. h. Den er svagt 

stigende og meget evorderet. 

4. Lidt heiere har man en temmelig jevn terrasse ved Gal- 

leberg gaard, der muligens i høide svarer til den senere ved 

Lærumskredet maalte. 

5. Fra Galleberg som laveste punkt følger saa en svagt 

stigende lerterrasse der gaar op til den for lerterrænet i denne 

egn almindelige afslutning ca. 5 m. over Skoger station, 75.5 m. 

o. h., altsaa ca. 80 m. o. h. Denne terrasse er meget vid og 

danner et meget udpræget niveau. 

6. Derover følger saa et høiere trin, der kan følges fra 

Klever, 120 m. o. h., over Tingulstad, 131 m. o, h., til Veberg, 

120—130 m. o. h. 

Et midlere niveau, der kommer igjen paa flere steder som 

fremspringende punkter og har en vis interesse særlig i arkæo- 

logisk henseende, repræsenteres f. eks. paa vestsiden af dalen 

ved Galleberg, 60—70 m. o. h. og paa østsiden af dalen ved 

Veberg, 61 m. o. h. Ved Veberg har man desuden et frem- 

springende punkt 102 m. o. h., hvor jeg maalte den tilsvarende 

alslutning af terrassen 109.8 m. o. h. 

Det kunde da muligens ogsaa have sin interesse samtidig 

al søge en geologisk tidsbestemmelse af disse forskjellige terras- 
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ser. Da der i selve Sandedalen med de hidtil gjorte undersø- 

gelser har været sparsomt med fossilfund, bliver vi nødt til at 

søge en sammenligning med de tilstødende trakter, hvor saadanne 

fund er gjort. 

1. Betydningen av den lave dalbundterrasse kan vi danne 

os et begreb om ved at erindre den faunistiske sammensætning 

i den lavt liggende skjælbanke nær Holmestrand jernbanestation 

og denne faunas egentlige karakter !, hvorved denne banke na- 

turlig indordnes i den af mig som Ostrea-niveauet? betegnede 

gruppe. Nøiagtig at bestemme den tilsvarende strandlinje er 

endnu ikke lykkedes hverken i nærheden af nævnte banke ved 

Holmestrand eller i Sandedalen, men strandlinjen kan vistnok 

ikke have ligget synderlig over Sande station, sandsynligvis 

omtrent i høide med denne, eller med andre ord kun den 

lavere del av Sandedalens bund har under denne tid været leie 

for en indgaaende fjordarm. Vi kan komme denne bestemmelse 

lidt nærmere paa indirekte maade, idet vi gjør en enkel forud- 

sætning, nemlig at gradientnormalens> størrelse er den samme 

under Ostrea-niveauets tid som under den foregaaende, Trivia- 

niveauets*, den neoboreale® tid. Dette kan vi naturligvis ikke 

uden videre vide, og endnu mindre kan vi med fuld sikkerhed 

vide om en generel anvendelse av denne faktor kan gjøres gjæl- 

dende. Men vi tør dog for disse to nærliggende tidsrums ved- 

kommende gaa ud fra, at feilen ikke bliver særdeles stor. 

For Trivia-niveauet har vi nemlig Kristiania—Svelvik 48.0 

— 49.4 — 5.6 m. For Ostrea-niveauet har vi ved Kristiania 

22.0 m. o. h. Trækker vi saa derfra 5.6 meter, faar vi 16.4 

m. o. h. for Sandedalen som marin grænse paa denne tid, eller 

Arch. for Math. og Naturv. B. XXVIII no. 4, pag. 35—40, 

Christiania Vid.-Selsk. Skr. I, Math.-Naturv. kl. 1908, no. 2, pag. 118. 

Christiania Vid.-Selsk. Forh. 1907, no. 2, pag. 27. 

Christiania Vid.-Selsk. Skr. I, Math.-Naturv. kl. 1908, no. 2, pag. 118. 

Christiania Vid.-Selsk. Forh. 1904, no. 10, pag. 9. te © DV m 
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med andre ord, Sandebugten har dengang havt en forlængelse 

henimod omegnen af Sande station. 

2. Betydningen af den anden terrasse er derimod ikke saa 

ligetil at klargjøre, naar der ikke foreligger fossilfund. En ler- 

terrasse ca. 38 m. o. h. kunde naturligvis meget godt tænkes 

som grundvandsdannelse for Trivia-miveauet, der ved Svelvik 

gaar op til en høide af 42.4 m. o. h. og vistnok ikke ı Sande- 

dalen afviger saa særdeles meget herfra. Men jeg har ved 

en tidligere anledning ogsaa henledet opmerksomheden paa et 

niveau, der nær Horten viser en udpræget strandterrasse 36 m. 

o. ht. Det kunde derfor ogsaa tænkes, at ovennævnte, her 

omhandlede terrasse ved Galleberg kunde henføres til dette 

niveau, Mactra-niveauet?. Imidlertid har det jo for os en vis 

interesse at erfare at strandlinjen til to temmelig vidt forskjellige 

tider maa have ligget i nærheden af Galleberg station. Det er 

ikke blot ı rent kvartærgeologisk henseende dette har en vis 

betydning, men ogsaa i arkæologisk; det ligger imidlertid helt 

udenfor nærværende afhandlings ramme at komme ind paa en 

nærmere behandling af de sidstnævnte forhold, men jeg har ved 

en tidligere anledning? berørt, hvilken betydning den neoboreale 

tid spiller i vort lands arkæologiske historie, og jeg haaber ved 

en senere leilighed at komme tilbage til dette interessante spørgs- 

maal. 

3. Betydningen af den tredje terrasse, den terrassebrink, 

der hæver sig op for Galleberg station, bliver saa meget van- 

skeligere at bestemme noiagtig til tid, som vi ser, at den opad 

efterfølges af et par midlere niveauer 60—70 m. o. h. og 100— 

110 m. o. h., som begge ogsaa er af noget ubestemt alder, da 

ingen fossilfund foreligger. Dette forhold stiller sig dog noget 

gunstigere for terrassebrinken ved Galleberg station; thi i denne 

terrasse er her lige ved stationen Galleberg teglverksgruber 

Christiania Vid.-Selsk. Forh. 1906, no. 1, pag. 35, 36. 1 

? Christiania Vid.-Selsk. Skr. I, Math.-naturv. kl. 1908, no. 2, pag. 118. 

3 Det kgl. norske Vid.-Selsk. Skr., Trondhjem 1908, no. 5, pag. 34—41. 
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taget lige ind 1 terrassen. Forholdene 1 disse teglverksgruber 

er tidligere ogsaa undersøgt af BrøGGER, der her angiver fundet 

af „portlandia lenticula, FABR. og pecten grønlandicus Sows.“ og 

synes at være af den mening, at disse organismer skriver sig fra 

den tid, da isranden rykkede tilbage fra andet store morænetrin !, 

I lergruberne ved Galleberg teglverk lykkedes det mig i den 

tyndskiktede, fine, blaagraa ler, som tildels var blandet med lidt 

ganske fin sand, at fremfinde følgende arter: | 

Portlandia lenticula Mout. å. typica. 

Arca glacialis Gray i en liden form, der danner en ner 

overgang til A. pectunculoides Sc. | 
Siphonodentalium vitreum M. Sars. 

Desuden fandtes smaa, rustbrune rørkonkretioner og mere 

uregelmæssig formede marleker. 

Det faunistiske udbytte af undersøgelsen var saaledes ikke 

rigt, idet de meget rasede og med Tusilago overgroede lervægge 

var meget ugunstige for en saadan undersøgelse. Imidlertid 

giver dog de fundne arter anledning til visse slutninger, idet de 

to førstnævnte blev fundet ı den nedrasede ler, og det først efter 

lang søgen dybest nede lykkedes at fremfinde den sidstnævnte. 

Imidlertid var forholdene her ellers ganske interessante. I 

bunden af lergropet og tildels ogsaa ı væggene stod nemlig en 

graa, finkornet bergart i smukt isskurede former med mouton- 

neret og facetteret overflade, forsynet med furer og striber tildels 

1 noget devierede retninger, men hovedretningen var N—S. Over 

det faste fjeld kom paa sine steder lidt spredt morænegrus. Paa 

andre steder ligger det med enkelte blokke forsynede ler direkte 

paa det faste fjeld. Dette fossilførende ler afløses opad af først 

graa, senere mere graagul, sandblandet ler med „stolpelerets“ 

egenskaber og 1 de væsentlige dele lig det ler, hvori man som 

regel pleier at finde Portlandia lenticula, men fossiler maa 

vistnok her være meget sparsomme. Det her aabnede snit giver 

1 BrøcGGEr: Sengl. og postgl. nivaaforandr. i Kristianiafellet, pag. 153, 

154, 480. 
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endvidere indblik 1 et særdeles interessant forhold, nemlig at 

mægtigheden af lerafsætningerne i Sandedalen ikke staar 1 noget 

rimeligt forhold til den vide og fremskudte stilling, som lerterras- 

serne spiller i dette landskab, men er af temmelig beskeden 

størrelse, idet det faste fjeld gaar temmelig nær op til overfladen 

og for en stor del bestemmer reliefet. Derfor har ogsaa 

Galleberg teglverk allerede flekket et forholdsvis stort stykke 

jord, og de samme forhold stoder man paa nærsagt overalt. 

Saaledes f. eks. ved det nærliggende Fos mølle- og sagbrug, 

hvor øst for elven forholdene var omtrent de samme som ved 

Galleberg med ras i nederst sten- og blokkefyldt materiale, der- 

over mere blaagraa ler og øverst endelig den gulgraa stolpeler. 

Naar man nærmer sig selve den dybere dalbund over mod 

Leirelven, bliver dog lerets mægtighed større og lerterrassen 

mere jevnt udbredt om end senere meget denuderet saa land- 

skabet i det hele er temmelig kupperet. Forholdene arter sig 

ogsaa her paa en helt anden maade. 

4. Vi kommer nu til det fænomen, der egentlig har givet 

anledning til nærværende behandling i Sandedalen, nemlig Læ- 

rumskredet, netop fordi det ved dettes aabning, kan man gjerne 

sige, al Sandedalens ellers lukkede lerterrasse er blevet mulig 

at studere opbygningen af dette interessante terrasselandskab. 

Gjentagne udglidninger havde nemlig i aarene 1898—1900 

fundet sted som forholdsvis store lerskred paa østsiden af Leir- 

elven, lidt nordenfor pladsen Stenbukken, 1 gaardene Lærums 

udmark. Endel skog og græsgang var ved skredet blevet øde- 

lagt, men ellers var de berørte økonomiske interesser ikke af 

den art, at det havde tiltrukket sig nogen større opmerksomhed. 

Det er dog omtalt af BrøGGER, der her gjenfandt „isocardia- 

leretsit 

Forholdene ved dette skred vakte i hei grad min interesse 

og opmerksomhed. Leirelven laa paa dette sted ilolge mine 

I Broccer: Sengl. og postgl. nivåforandr. i Kristianiafeltet, pag. 480. 
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med et par barometre gjentagne gange anstillede aneroidmaalin- 

ger, 22.9 m. o. h. beregnede til Galleberg og Sande slationer. 

I bunden af elveleiet stod her et egte blaaler, meget fint, 

dog tildels opblandet med lidt ganske fin sand af graa farve. 

I dette ler fandtes følgende fossiler: 

Nucula tenuis Mont. i brudstykker af den normale formtype. 

Arca glacialis Gray f. typica af længde 13 mm. 

Cardium echinatum Lin. i en normalt udseende, men liden 

form. 

Axinus flecwosus Mont. 1 en liden, tyndskallet form. 

Abra nitida Mou. forekom i en liden, tyndskallet form. 

Thracia truncata Brown. sjelden i smaa brudstykker. 

Mya truncata Lin. ligeledes sjelden i en juvenil, meget 

liden og meget tyndskallet form, samme type som det ogsaa 

lykkedes mig at gjenfinde ved Spikkestad teglverk. 

I en liden graa lerklump fandtes selv her nede et lidet, de- 

fekt eksemplar af Lunatia intermedia Puir., men denne er vist- 

nok kommet her ved nedglidning ovenfra, hvilket ogsaa bestyrkes 

ved det vedsiddende lers udseende og farve. 

Ved mit besøg omkring midten af august 1907 var der al- 

lerede en frodig græsvekst og meget skog over en stor del af 

det udgledne lerunderlag. Dog var det paa sine steder temmelig 

blødt, opfyldt af lerede vandpytter og indimellem en frodig og 

tæt Tussilago-vekst. Elven havde skaaret sig et nyt leie tvers 

igjennem den nedgledne masse. Paa grund af de meget rasede 

vægge var det ialfald for oieblikket umulig 1 detail at udrede de 

engere stratigrafiske grænser. Men derimod kunde man i elvens 

snit gjennem den nedgledne masse tydelig adskille flere distinkte 

lag eller skikter, hvorved det bliver mulig til en vis grad at 

læse skredets historie. 

I en elvesving saaes paa elvens venstre side følgende profil: 

1. Nederst elvegrus op til !/ m. over elven. 

2. Derover noget vekslende i mægtighed !/,—1 m. graa, 

gulbrun, sandblandet ler, temmelig sterkt forvitret. 
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3. Derover kom et lag, der paa sine steder naaede en 

mægtighed af indtil !/; m. og var meget vekslende, ja paa sine 

steder endog helt forsvandt. Dette lag førte stokke, kvist og 

skigarved og bestod ellers af muld og torv samt andet humus- 

blandet materiale. 

4. Derover laa saa øverst 1—3 m. blaagraa sammentrykt 

og sammenknuget ler, der var meget presset og viste sig tem- 

melig rigt fossilførende. Overfladen var sterkt kupperet og som 

allerede ovenfor nævnt tildels dækket med Tussilago-vekst. 

Ligeoverfor dette sted saaes paa elvens høire side følgende 

profil: 

1. En 7—8 m. lang og 1—1!/, m. tyk linse, hvis midtre 

parti bestod af sand og saavel opad som nedad af elvegrus, laa 

indleiret 1 

2. blaagraa ler, der saaledes dannede saavel underlaget 

som det overliggende. 

Foruden den anførte linse (1) saaes 1 forlængelsen udad til 

profilets sider andre rester af sand og elvegrus i leret. Dette 

indleirede materiale danner saaledes et eget formationsled mel- 

lem det ı bunden ikke gledne ler og det overliggende udgledne. 

Dette sidstnævnte naar her en mægtighed af 4 meter. Hvor 

mellemlaget mellem den ugledne og gledne ler mangler, er det 

ofte vanskelig nok at skille mellem de to forskjellige lerafsæt- 

ninger. 

I det blaagraa, tildels sandblandede, udgledne ler fandtes 

følgende fossiler : 

Anomia striata BroccHi 1 en normal formtype, undertiden 

noget patelliformis-lignende. 

Pecten septemradiatus MU... 

Mytilus edulis Lin. 

Mytilus modiolus Lin. 

Portlandia lenticula Mørr. i en normal formtype og al 

nogenlunde normal størrelse, dog tildels noget liden. 

Arca glacialis Gray f. typica, men ikke meget stor. 
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Cardium echinatum Lin. 

Cardium edule Lin. 

Isocardia cor Lin. 

Cyprina islandica Lin. 

Abra alba Woop. 

Thracia truncata Brown. 

Mya truncata Lin. f. typica. 

Saxicava pholadis Lin. 

Patella vulgata Lin. 

Littorina littorea Lin. f. typica. 

Littorina obtusata Lin. var. littoralis. 

Aporrhais pes pelecani Lin. 

Balanus crenatus Bruc. Darw. i normal formtype. 

Vi skal nu se lidt nærmere paa de meddelte fossillister. 

Det underste ler i elveleiet viste sig at bestaa af to for- 

skjellige afdelinger, en nedre, ældre, med Nucula, Arca og Abra 

og en øvre, yngre, med de øvrige arter. Dette bevises ogsaa 

derved, at Thracia f. eks. kun er fundet 1 den aller øverste del. 

Vi erholder saaledes ogsaa her et tilknytningsled til forekomsten 

ved Galleberg teglverk, idet den laveste del med Siphonodenta- 

lium vistnok svarer nærmest til denne ældste del ved Leirelven, 

hvorimod den øvre del ved Galleberg med Arca glacialis 

pectumculoides og Portlandia kommer lige over og vistnok maa 

betragtes som tilhørende den ældste del af det ved Leirelven 

repræsenterede øvre led af det underste ler. Derved faar vi en 

temmelig god, relativ aldersbestemmelse. Men stort længere 

kommer vi heller ikke her. Den forholdsvis lidet mægtige bund- 

moræne, som vi kun finder hist og her samt den lille mægtighed 

af den derover liggende ældste lerafsætning synes at antyde, at 

bræafsmeltningen har foregaaet forholdsvis hurtig inden denne 

egn. At saa ogsaa har været tlfældet inden den tilsvarende 

egn paa østsiden af Kristianiafjorden, har jeg søgt at vise i en 

afhandling ,Kvartærgeologiske streiftog omkring den indre 

del af Bundefjorden*. Derfor finder man ogsaa her Sveneng- 
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periodens* begge afdelinger saa lidet mægtige. Derved vindes 

et nyt moment til begrænsningen nedadtil af de to overliggende, 

ovenfor nævnte faunagrupper, nemlig ialfald ikke ældre end 

Aker-trinnets tid. Opadtil har jeg i den netop ovenfor nævnte 

alhandlıng søgt at afgrænse forekomsten af en lignende fauna- 

gruppe paa østsiden af Kristianiafjorden til omkring Pholas- 

niveauets? begyndelse. 

Vi kan nu af det gledne lers faunaliste tage ud de elemen- 

ter, hvis tid vi saaledes tilnærmelsesvis har bestemt, og vi har 

da tilbage en række former som Anomia striata, Cardium 

edule, Isocardia cor, Abra alba, Patella vulgata, Littorina 

obtusata m. fl., hvilke vi kjender som karakterformer for for- 

skjellige af de niveauer, som jeg har opført fra Pholas-niveauet 

til Trévia-niveauet?. I det gledne ler er saaledes sammenblandet 

en række forskjellige, faunistiske elementer. Men man finder 

denne sammenblanding ogsaa ledsaget af andre indblandinger, 

idet storre og mindre klumper af overfladelaget, af gulbrun og 

graagul, sandblandet ler, af indtil 2 meters længde og 1 meters 

tykkelse med uregelmæssig begrænsning. Hyppig finder man 

mindre klumper ler af en 2—3 dm. tversnit og mindre af næve- 

størrelse talrige blandt elvegruset langs elven, og disse vil da 

efterhaanden blive indleiret heri, hvorved en ny faktor af bety- 

delig interesse kommer til ved dannelsen af det fluviatile kon- 

glomerat. 

Det kunde naturligvis nu have en vis interresse at søge at 

bestemme grænsen for den udgledne lermasse for om mulig at 

faa et begreb om, hvilke af her sidst omhandlede terrasse-niveauer 

der egentlig har leveret det væsentligste materiale til skredet. 

Jeg søgte derfor at følge skredet gjennem de forskjellige faser i 

dets udvikling, gjennem dets akkumulationsomraade for saa vidt 

mulig at faa en oversigt over beskaffenheden af det udgledne 

1 Christiania Vid.-Selsk. Skr. I. Math.-Naturv. kl. 1908, no. 2, pag. 36. 

? Christiania Vid.-Selsk. Skr. I. Math.-Naturv. kl. 1908, no. 2, pag. 118. 

3 Christiania Vid.-Selsk. Skr. I. Math.-Naturv. kl. 1908, no. 2, pag. 118. 
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materiale 1 dets helhed og videre gjennem udglidningsomraadet 

for om mulig at gjenfinde rester af den ødelagte terrasse og 

saaledes ved at følge disse kunne finde omhandlede terrasses 

begrænsning opad. Og dette lykkedes virkelig ogsaa ialfald til- 

nærmelsesvis. 

Ved at gaa ud fra Leirelvens niveau maaltes gjenlagne 

gange med et par aneroider nævnte terrassebrinks høide at ligge 

31.6 m. over Leirelven, idet maalingerne kontrolleredes ved at 

beregnes til Galleberg og Sande stationer. Terrassefladen, der 

var bevokset med tætstaaende einstape, Pleridium aquilinum 

Lin., stiger endnu ganske jevnt mod den indre kant ca. 2.5 m. 

Terrassens høide bliver saaledes 22.9 + 31.6 + 2.5 — 57 m. o. h. 

Sammenligner vi denne høide med den, jeg ved en tidligere an- 

ledning! har bestemt ved Horten, ca. 55.5 + m. o. h., falder be- 

stemmelsen af niveauet forholdsvis let; det er uden tvil Tapes- 

niveauet? vi her staar ligeoverfor. Og det lykkedes ved fossil- 

fund at vise, at saa virkelig var tilfældet. Omkring S—10 m. 

lavere end den saaledes bestemte littoralgrænse kunde man følge 

den uregelmæssige afgrænsning af den med undulerende over- 

flade fremtrædende grundvandsafsætning, der gjennem en konti- 

nuerlig faciesudvikling direkte forbindes med na&vute littoral- 

afsætning. I denne meget denuderede, af grus- og sandblandet, 

gulgraat ler bestaaende grundvandsterrasse fandtes næsten helt 

op rester af den varmtelskende fauna, som. f. eks. Pecten sep- 

temradiatus, begge de nævnte Littorinaer m. fl. Udglidningen 

havde her fundet sted langs det faste fjeld. 

Syd for veiskillet syd for Lærum stak der i elveleiet op et 

lignende ler som i bunden af Lærumskredet, men uden at det 

der lykkedes mig at finde fossiler. 

5. Betydningen af den næste terrasse, 80 m.-terrassen bli- 

ver det vanskeligere at klargjøre, saalænge ikke fossilfund fore- 

ligger. Vi ved, at Portlandia arctica Gray forekommer i en 

1 Christiania Vid-Selsk. Forh. 1906, no. 1, pag. 36. 

2 Christiania Vid-Selsk. Forh. 1905, no. 4, pag. 3—15. 
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høide af 86.8—87.4 m. o. h.! i en afsætning tilhørende Søreng- 

periodens Hortenafdeling?. Men ved samme anledning har jeg 

netop søgt at vise, at strandlinjen paa den tid maa for Hortens 

vedkommende mindst have ligget 150 m. o. h., saa at selv om 

man af forekomsten af Portlandia arctica i ovennævnte høide 

skulde være tilbøielig til at tænke paa en niveausammenligning, 

saa bliver det 1 ethvert fald nødvendig at henlægge marebak- 

dannelsen til et saavidt stort dyb, at dens forholdsvis regelmæs- 

sige udformning modsætter sig en saadan tidssammenhæng. 

Endnu vanskeligere bliver forholdet for de følgende tidsafsnit 

indtil vi nærmer os Liltorina-niveauets> senere del. Men her 

støder den ulempe til, at vi af mangel paa fossilfund ikke med 

sikkerhed kan afgjore 1 hvilken udstrækning tidligere lerafsæt- 

ninger paa stedet har bidraget til terrassedannelsen. At den 

har gjort sit, tør vi gaa ud fra, men at akkumulationen allerede 

tidligere 1 det væsentlige var afsluttet, saaledes at man paa selve 

terrassedannelsens tid væsentlig staar ligeoverfor en erosion, eller 

om akkumulationen ogsaa da har gjort sig særdeles merkbart 

gjældende, er det dels af før anførte faunistiske forhold og dels 

af mangel paa aabne snit meget vanskelig med sikkerhed at 

afgjøre. Man kunde jo være berettiget til at vente, at naar man 

var kommet saapas langt paa vei, skulde man kunne finde 1al- 

fald nogen veiledning 1 de topografiske træk. Og dette antager 

jeg man 1 dette tilfælde virkelig kan. Terrassens vistnok af- 

brudte, men dog temmelig vedholdende karakter lader formode, 

at marebakdannelsen ikke tilhører noget storl dyb; vi kunde 

kanske tænke paa en 10—15 favne, de midlere grundtvands- 

afsætningers dybde. Vi skulde da komme til en tilsvarende 

strandlinje 100—110 m. o. h. Vi kunde da ogsaa faa en for- 

klaring af den terrasseafslutning, der ved Veberg maaltes, som 

i det foregaaende anført, til 109.8 m. o. h. Dernæst vil det 

1 Christiania Vid.-Selsk. Skr. I. Math.-Naturv. kl. 1908, no. 2, pag. 33. 

? Christiania Vid.-Selsk. Skr. I. Math.-Naturv. kl. 1908, no. 2, pag. 36. 

> Christiania Vid.-Selsk. Skr. I.:Math.-Naturv. kl. 1908, no. 2, pag. 118. 
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være af interesse nu at undersøge, hvad tid denne 100—110 m.- 

strandlinje kunde tænkes med sandsynlighed at tilhøre. I en 

afhandling, som jeg fremlagde til trykning i Christiania Viden- 

skabs-selskab % 1906, , Nye bidrag til bestemmelse af Pholas- 

niveauel“ !, sogte jeg (l. c. pag. 24) at bestemme Pholas-niveauets 

grænse ved det noget længere mod syd liggende Grorudvand i 

Stokke til 95—105 m. o. h. Anstiller vi nu en sammenligning 

med hensyn til ovennævnte 80 m.-terrasse i Sande, faar vi for 

denne ingen anden rimelig plads end Pholas-niveauet. 

6. Det høiere trin 120—130 m. o. h. er endnu for lidet 

undersøgt til at kunne henføres til noget mere bestemt tidsafsnit. 

Særlig gjælder dette afgrænsningen opad. Det laa naturligvis 

nær at tenke paa Littorina-niveauet; men nu er det saa, at 

dette ikke netop karakteriseres ved særdeles udbredte og store 

akkumulationsterrasser. De paa denne tid rigt udviklede skjæl- 

banker og de ledsagende erosionsterrasser viser os, at klimatet 

har været et væsentlig tørt med rigt saltvand langs kysten. 

Sandsynligheden taler derfor ikke netop for at henføre de store 

og vidt udbredte 130 m.-terrasser i Sande til dette niveau. Og 

da faar vi ikke noget andet niveau tilbage end Portlandia- 

niveauel”, hvortil disse terrasser kan henføres. Og med den 

erfaring, jeg nu har angaaende udbredelsen af dette niveau, er 

jeg heller ikke et øieblik ı tvil om, at saa virkelig er tilfældet, 

endskjøndt det endnu staar tilbage at fremfinde den tilsvarende 

fauna 1 disse terrasser. Fremtidige fund af en saadan vil bevise 

rigtigheden af den her fulgte udvikling. Men vi kjender denne 

fauna fra andre steder inden dette for Kristianiafjorden vestlige 

omraade fra tilsvarende afsætninger. Saaledes fra omegnen af 

Hønefoss. I en afhandling „Honefoss-skjeringen og de geolo- 

giske forhold ved samme* > har jeg beskrevet en faunagruppe, 

der afslutter Portlandia-niveauet og indleder Littorina-niveauet, 

1 Christiania Vid.-Selsk. Forh. 1907, no. 2, pag. 2—28. 
2 Christiania Vid.-Selsk. Skr. I. Math.-naturv. kl. 1908, no. 2, pag. 118. 

3 Arch. for Mathem. og Naturv. B. XXIX, no. 3, pag. 1—19. 
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danner det liggende for Pholas-niveauet og kan følges op til 

en heide af 140 m. o. h. som et noget dybere vands fauna (I. c. 

pag. 18). Og paa min ekskursion lil Hønefoss og Randsfjord 

med de studerende høsten 1908 lykkedes det 1 egte blaaler at 

fremfinde Portlandia-niveauets fauna i den store jernbaneskjæ- 

ring nordøst for Hønefoss mellem Bejnaelven og den store vei- 

undergang i en høide af ca. 90 m. o. h. En sammenligning 

mellem det omhandlede terrasseniveau 1 Honefoss-trakten og det 

ovenfor nævnte 130 m.-niveau i Sandedalen synes saaledes heller 

ikke for dette sidstnævnte at levere nogen anden plads end 

Portlandia-niveauet. 

Vi skal saa tilslut et oieblik fæste vor opmerksomhed paa 

de interessante forhold ved Sjølmyren. Denne ligger 1 en høide 

af 25—30 m. o. h. mellem gaardene Sjøl og Veberg nordøst for 

Sande station. 

Under den første halvdel af den neoboreale tid laa saaledes 

dette sted helt dækket af den indtrængende fjordarm. Først 

under midten af denne tid kom stedet op 1 littoralsonen. Og 

først da kun tredjeparten af den neoboreale tid endnu var til- 

bage laa stedet helt over havet. Men endnu vilde dog den saa- 

ledes afsnorede laguneagtige forsænkning vedblive at være et i 

begyndelsen brakt vandbasin for senere at gaa over til en fersk- 

vandssump. I fuld overensstemmelse hermed finder vi, at der 

ovenpaa den som et fint slam afsatte, blaagraa bundler optræder 

et forholdsvis tyndt lag af sumptorv, der saaledes vistnok med 

sikkerhed netop er dannet ved gjenvoksningen og tørlægningen 

af den gamle lagunesjø og ferskvandssump. 

Som jeg imidlertid i en forelæsningsrække ved universitetet 

1 vaarsemestret 1909 over Mya-niveauet, Ostrea-niveauet og 

Trivia-niveauet i Akersdalen har søgt at vise, eflerfolges den 

meget tørre og varme neoboreale tid af en noget fugtigere, den 

neoatlantiske. Denne falder sammen med Ostrea-niveauet. 

Den neoatlantiske tid falder imidlertid igjen 1 to afsnit: et ældre, 

subborealt, endnu forholdsvis tørt og varmt som en direkte fort- 
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sættelse af den foregaaende neoboreale tid, og et yngre, sub- 

atlantisk, af helt anden karakter, karakteriseret ved et fugtigere 

og tildels ogsaa noget kjøligere klima. 

Vi skal nu se, om vi gjenfinder merker efter disse klima- 

tiske forandringer i Sjølmyren. 

Efter at de sidste rester af den ovenfor omtalte ferskvands- 

sump var udslettet, og overfladen saa ı den sidste del af den 

neoboreale tid var gaaet over til en normal tørtlandsoverflade, 

var altsaa betingelsen tilstede for, at planteveksten kunde ud- 

forme sig 1 overensstemmelse med de klimatiske forhold. Vi 

ved ogsaa, at den nu nærmest følgende tid, den subboreale, om 

end ikke saa tør og varm som den foregaaende, dog udprægede 

sig ved et forholdsvis tørt og varmt klima og selv inde i Akers- 

dalen tildels ved planteførende afsætninger. Vi skulde derfor 

ogsaa nede i Sande vente at finde merker efter denne tørre tid. 

Og det gjør vi virkelig. Thi over den forholdsvis tynde 

sumptorv i bunden kommer et udpræget stubbelag, merket efter 

en tid, da skogbund med trær af forskjelligt slags dækkede over- 

fladen og torven istedetfor at vokse 1 mægtighed vel heller de- 

nuderedes. Og denne tilstand vedvarede tilstrækkelig lenge til, 

at der af de henfaldende trærester dannedes blandt de paa sin 

plads staaende stubber et kvistlag. Der kan ingen rimelig tvil 

være om, at dette kvist- og stubbelag dannedes under det første 

afsnit af den neoatlantiske tid, det subboreale. 

Men aaben som myrfladen ligger, finder man saa et fæno- 

men, der i hoi grad er egnet til at paakalde opmerksomhed. 

Kvist- og stubbelaget dækkes nemlig af et 1 å 2 meter tykt 

torvlag, uden at der kan sees spor til, at man her skulde befinde 

sig ligeoverfor et rent lokalfeenomen, som f. eks. opdæmning, 

særegne vekstforhold o. s. v. Man bliver, for ialfald paa en 

naturlig maade at kunne forklare torvlaget som hængende paa 

stubbelaget, nødt til at antage, at den tørre og varme for skog- 

vekst gunstige tid efterfulgtes af en fugtigere for myr- og torv- 

vekst paa denne lave flade gunstigere, hvorunder skogveksten 
Nyt Mag. for Naturv. XXXXVII. III. 1909. 16 
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efterhaanden trak sig tilbage til de omgivende fjeld- og bakke- 

skraaninger. Denne tid maa overensstemmende med det ovenfor 

udviklede falde sammen med det sidste afsnit af den neoatlan- 

tiske tid, det subatlantiske. 

Nu synes torvdannelsen afsluttet, vistnok ogsaa som resultat 

af et mere generelt klimatisk forhold, ja hvad mere er, istedet 

for at øges synes torvlaget nu udsat for en ikke ubetydelig de- 

nudation. Og skogveksten med trær og buskkrat har igjen fra 

de omgivende fjeld- og bakkeskraaninger begyndt at trække sig 

ud paa myren og dækker allerede tildels dens mere perifere dele. 

Vi er kommet ind i et nyt tidsafsnit, Mya-niveauet. 



Et par nye fund i Pholas-niveauet. 

Af 

P. A. Øyen. 

I en afhandling, fremlagt til trykning 1 Christiania viden- 

skabsselskab "11 1906 meddelte jeg endel „nye bidrag til bestem- 

melse af Pholas-niveauet*, og senere har det ogsaa været gjen- 

stand for mine bestræbelser at følge dette interessante niveau 

videre. Da jeg saaledes for en tid siden erholdt meddelelse om, 

at skjælfund var gjort i nærheden af Haslestad jernbanestation 

i en saadan høide over havet, at det kunde være sandsynlig at 

forekomsten netop tilhørte dette niveau, tilskrev jeg hr. stations- 

mester J. GovERUD med anmodning om at tilsende mig prøve 

fra samme. Med megen beredvillighed stillede hr. GovERUD saa- 

vel prøver som en beskrivelse af forekomsten til min raadighed 

og opnaaede tillige at faa gaardbruger D. Krøer interesseret 

for sagen, saaledes at jeg senere fra denne fik tilsendt en prøve 

fra en lignende forekomst inden samme egn; jeg bringer herved 

min bedste tak til begge de nævnte herrer. 

Paa gaarden Grønset i Hof blev under jernbanebygningen 

sommeren 1901 for en større del bortkjørt en ansamling af grus, 

sand og ler af ca. 60 ar udstrækning med sterk heldning mod 

1 Christiania Vid.-Selsk. Forh. 1907, no. 2, pag. 1—28. 
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syd og ost, beliggende paa eiendommens laveste del, ca. 67 m. 

o. h. Der blev dengang paa ca. 2 m. dybde paatruffet et skjæl- 

førende lag. Hr. Goverup foretog saa en gravning 1 den gjen- 

staaende rest, og det viste sig da, at overst kom 2 m. grus og 

sand, derunder !/; m. et skjælførende lag bestaaende af sand og 

ler, og nederst en fin sand, der var noget lerblandet samt tyk- 

skifret og lidet fossilforende samt af graablaa farve. 

Den mellemste afdeling var rigt fossilforende og den bestod 

af graa, lidt blaaagtig. middelsfin og temmelig godt vasket sand, 

dog tildels noget blandet med lerslam og tildels lidt grusblandet. 

Her kunde man se ı meget nær forbindelse, 1 en og samme 

knytnæveklump, former som Cardium echinatum Lin., Pholas 

candida Lin. og Mya truncata Lin. f. typica, ofte 1 hele 

eksemplarer med sammenklappede skaller. Det samlede fauni- 

stiske indhold bestod her af følgende arter: 

Anomia patelliformis Lin. 

Pecten septemradiatus MÜLL. 

Mytilus edulis Lin. 

Nucula nucleus Lin., hvoraf undtagelsesvis saaes ganske 

smaa eksemplarer, der viste sig noget tumidula-lignende. 

Cardium echinatum Lin. var temmelig talrig 1 hele eksem- 

plarer med sammenklappede skaller; formen var den normale 

og længden indtil 48 mm. 

Cyprina islandica Lin. var ikke sjelden i den normale 

formtype, temmelig stor, men ikke tykskallet, af længde 107 mm. 

Undertiden forekom den i ganske smaa individer med endnu 

tildels opbevaret epidermis af det for denne art karakteristiske 

udseende og med den eiendommelig udviklede overfladestruktur. 

Astarle compressa Lin. 1 en forholdsvis liden form. 

Tapes pullastra Mont. var ikke ganske sjelden, mest 1 

juvenile og da som oftest hele eksemplarer med sammenklappede 

skaller. Formtypen var den normale og tandformelen H. 122. 

Der fandtes eksemplarer af længde indtil 30 mm. 
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Lucinopsis undata Penn. var talrig i hele eksemplarer med 

sammenklappede skaller. Formen var den normale og længde 

indtil 80 mm. 

Axinus flexuosus Mont. 

Montacuta bidentata Mont. 

Abra longicallis Sc. tildels i hele eksemplarer med sam- 

menklappede skaller. Undertiden havde den et noget alba- 

lignende præg. 

Macoma calaria Cuemn. forekom tildels i hele eksemplarer 

med sammenklappede skaller. Denne art optraadte undertiden i 

forholdsvis smaa former af en meget skjæv type. 

Cultellus pellucidus Penn. forekom vistnok i en forholdsvis 

liden, men forresten helt normal form. Forekomsten af denne 

til vort lands vestlige og sydlige kyst i nutiden begrænsede form 

føler sig ind som et nyt led i det faunakompleks, som jeg ved 

en tidligere anledning! fremhævede som karakteristisk for det 

saakaldte Pholas-niveau. Og hvad jeg saa ofte i mine fore- 

læsninger ved universitetet og paa mine ekskursioner med de 

studerende har fremhævet, nemlig at vi med dette niveau allerede 

er kommet ind i en tid, der ikke har adskilt sig saa særdeles 

meget fra nutiden i klimatisk henseende, ja i enkelte retninger 

kanske har vist sig gunstigere i flere henseender, synes saaledes 

at bekræfte sig for hvert nyt fund af fossiler fra denne gruppe. 

Thracia villosiuscula Mace. 

Thracia truncata Brown. 

Mya truncata Lin. f. typica var meget talrig i hele eksem- 

plarer med sammenklappede skaller. Den naaede en længde af 

indtil 67 mm. og tilhørte den tyndskallede form. Den optraadte 

hyppig i forholdsvis smaa individer. — 

Arcinella plicata Monrt. forekom 1 et enkelt, noget defekt 

eksemplar af den normale form og størrelse. Med hensyn til 

forekomsten af denne eiendommelige og interessante art behøver 

1 Det kgl. norske Vid.-Selsk. Skr. 1908, no. 5, pag. 9—12. 
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jeg kun at henvise til de bemerkninger af mere generel art, som 

ovenfor blev gjort med hensyn til forekomsten af Cultellus 

pellucidus PENN. 

Saxicava pholadis Lin. var temmelig almindelig 1 juvenile 

former med hele sammenklappede eksemplarer. 

Pholas candida Lin. optraadte som selve ledeformen, og 

som den form hvorefter jeg har opkaldt det her omhandlede 

niveau, meget almindelig i eksemplarer tilhørende alle aldre. 

Formtypen var den pormale og ligesaa størrelsen. 

Littorina littorea Lin. forekom i den normale formtype, 

men forholdsvis sjelden og i en forholdsvis liden form. 

Lacuna divaricata Farr. var mere sjelden og optraadte 

i en liden form. 

Buccinum undatum Lin. var ogsaa mere sjelden, men 

forekom i den normale formtype af længde indtil 80 mm. og 

tildels temmelig tykskallet. Undertiden forekom den i mere ju- 

venile former. 

Desuden forekom rester af: 

Balanus porcatus DA Costa Darw. 

Balanus sp. Der forekom, omendskjøndt mere sjelden, 

skalrester af en liden eiendommelig formtype, der viser sig 

noget balanoid-lignende, men som jeg dog har været tilbøielig 

til at regne med til crenatus-gruppen. Denne formtypes syste- 

matiske stilling er dog noget uvis, indtil bedre opbevarede eksem- 

plarer kan erholdes. Det viser sig imidlertid, at den kommer 

igjen ogsaa paa andre til dette niveau hørende findesteder. 

Strongylocentrotus droebachiensis Miu. 1 de karakteristisk 

grøntfarvede pigger. 

Pomatoceros tricuspis Puiu. fastsiddende paa Mytilus og 

Buccinum. 

Fra samme dalføre som Grønset, men ca. 4 km. længere 

syd, har gaardbruger B. Krocuı fra ca. 67 m. o. h. sendt mig 

prøve af en lignende skjælmasse beliggende ca. 800 m. øst for 

Eiknæsvand 1 en mod nordøst vendende bakkeskraaning. Det 
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øverste lag viste sig her tildels meget opfyldt af skarpkantet 

sten. Den fine, noget lerblandede sand, 1 begyndelsen til og 

med temmelig sterkt, begynder ca. 6 dm. under overfladen. Fra 

en meters dyb viste den talrige planterester, rodtrevler o. lign. 

Den bærer her i det hele meget af en sumpafsætnings præg, 

saaledes som man ofte kjender det fra Pholas-niveauets afsæt- 

ninger 1 Akersdalen, i Bærum, 1 det trondhjemske o. fl. st. Der 

fandtes her talrige brudstykker af Mytilus edulis Lin., men i 

meget opsmuldret tilstand; denne art maa her have forekommet 

1 stor mængde og tildels i temmelig store eksemplarer. Desuden 

forekom, om end sjelden, Littorina littorea Lin. i en normal, 

men forholdsvis liden form. Først noget dybere, ca. 2.5 m. under 

overfladen forekommer skjællene 1 større mængder og bedre op- 

bevaret og da sandsynligvis ogsaa repræsenterende en rigere 

faunaudvikling. Den tilsendte prøve fra en meters dyb viste 

med koncentreret saltsyre en ubetydelig brusning. 

Disse to forekomster frembyder adskillig interesse. En sam- 

menligning viser en umiskjendelig sammenhæng. 

Det øverste lag, bestaaende ved Grønset af grus og ved 

Fiknæs meget stenfyldt er udentvil paa begge steder af noget 

nyere alder end forekomsterne forøvrigt, nemlig som mere lit- 

torale dannelser, idet de fossilførende led bærer præget af noget 

dybere vands afsætninger saavel faunistisk som petrografisk. 

Disse bærer gjennemgaaende et nogenlunde ensartet præg med 

hensyn til de faunistiske elementers fordring angaaende tempe- 

ratur, saltgehalt og dybde, saa det viser at forekomsterne maa 

tilhøre nogenlunde samme dannelsestid gjennem hele deres af- 

sætning; men paa den anden side viser, mængdefordelingen af 

de indgaaende arter at denne tid har været lang nok til at frem- 

bringe væsentlige forandringer, og som vi 1 dette tilfælde ser, 

vekslinger 1 organismernes trivsel. Dette maa vi imidlertid igjen 

føre tilbage til vekslinger i de hydrografiske betingelser, og da 

vekslinger 1 en eller flere af de ovenfor nævnte faktorer. 
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Det øverste grovkornede lag tilhører, som vi ser, omtrent 

samme ordensstørrelse, og der er saaledes grund til at antage 

at de med hensyn til dannelsestid og dannelsesvilkaar er omtrent 

ensartede, endskjønt ingen fossiler er fremfundet, da begge fore- 

komster ligger i omtrent samme høide over havet. 

Derunder følger saa fra Eikenæs en mudderafsætning med 

Mytilus, hvortil vistnok paa det omhandlede sted ved Grønset 

ikke er fundet noget umiddelbart tilsvarende formationsled, men 

vi maa 1 denne forbindelse erindre at saadanne mudderdannelser 

ofte er af temmelig lokal art. Desuden er det ingen rimelig tvil 

underkastet, at man vistnok 1 den øverste del af det fossilførende 

lag ved Grønset med den blandede sand- og lerafsætning har en 

tidsækvivalent til dette mudderlag med Mytilus ved Fikenæs. Dette 

er vi saa meget mere berettiget til at slutte, som vi paa begge 

steder derunder i omtrent noiagüg samme dybde, 2.3—2.5 meter 

under overfladen, finder det egentlig rigt fossilførende lag. Under 

dette kommer saa ved Grønset en fin, noget lerblandet sand 

med forholdsvis færre fossiler. Til dette lag er man imidlertid 

ikke naaet ned ved Eikenes; efter hvad vi nu har seet, vilde det 

imidlertid være høist paafaldende, om man ikke ogsaa der vilde 

støde paa et fuldstændig tilsvarende lag. 

Større bliver dog den til dette profil knyttede interesse, 

naar vi anstiller en sammenligning med tilsvarende profiler paa 

andre steder, f. eks. Sigdal. 

Sigdal: Haslestad: 

Mytilus — ler. Mytilus — mudder. 

Cardium — sand. Pholas — slamsand. 

Mytilus — ler. Mytilus — slam. 

Som man ser, er overensstemmelsen meget god, kun med 

den forskjel, at man 1 Sigdal har for sig en sublittoral dannelse, 

ved Haslestad en paa noget dybere vand dannet afsætning. 

1 Christiania Vid.-Selsk. Forh. 1907, no. 2, pag. 14—19. 
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Vi føres her tilbage til det samme formationsniveau med 

væsentlig de samme forhold, som jeg tidligere har beskrevet fra 

en række forskjellige steder, Skrellene!, Grorud??, og i den 

ovenfor anførte afhandlıng* fra Brevold, Grorud, Burud, Hov- 

land, Hønefoss og Grorudvand; endvidere har jeg beskrevet det 

samme formationsniveau fra Honeloss-skjæringen5 og fra for- 

skjellige steder 1 det trondhjemske 5. 

I en netop udgivet afhandling ,Lærumskredet*" har jeg 

søgt at vise, at vi i den noget længere mod nordøst liggende 

Sandedal bliver nødt til for den der optrædende 80 m.-terrasse at 

antage en strandlinje 100—110 m. o. h. netop tilhørende Pholas 

niveauet. Sammenligner vi nu forholdene paa disse to nærlig- 

gende steder, Sande og Haslestad, ser vi ligheden og sammen- 

hængen saa tydelig, at vi ikke et øieblik er i tvil om, at man 

her staar ligeoverfor afsætninger tilhørende samme tid, Pholas- 

niveauet. Efter dette skulde afsætningen af de skjælførende 

niveauer ved Haslestad være foregaaet paa ca. 20 favnes dyb. 

Sommeren 1908 lykkedes det mig ogsaa i Asker at finde 

de længe eftersøgte afleiringer fra Pholas-niveauets tid, nemlig 

sublittorale, fossilførende afsætninger. 

Ligeledes gjenfandt jeg samme sommer Pholas-niveauets 

fossilførende grundvandsafsætninger nær Filtvet kapel. 

I begyndelsen af indeværende aar kom følgende avisnotis 

mig ihænde: 

„Skjelsand 90 meter over havet. 

Under gravning i en liden myr paa en aas 1 omegnen af 

Sarpsborg stodte man under et ca. 11}, meter tykt torvlag paa 

et lag af ren skjælsand. 

Arch. for Mathem. & Naturv. B. XXVII, no. 9, pag. 3—13. 

Arch. for Mathem. & Naturv. B. XXVII, no. 9, pag. 13—19. 

Arch. for Mathem. & Naturv. B. XXVII, no. 11, pag. 1--9. 

Christiania Vid.-Selsk. Forh. 1907, no. 2, pag. 1—98. 

Arch. for Mathem. & Naturv. B. XXIX, no. 3, pag. 1—28. 
Det kgl. norske Vid.-Selsk. Skr., Trondhjem, 1908, no. 5, pag. 7—12. 

Nyt Mag. for Naturv. B. XXXXVII, pag. 297—942, ae nm 
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Dette lag bestod væsentlig af blaaskjæl og almindelige snegle- 

huse, hvoraf mange var fuldstændig hele og vel bevarede. 

Skjælsandlaget var 1} til 1 meter dybt og havde en ud- 

strækning af adskillige kvadratmeter. Det laa 1 bunden af en 

fordybning 1 fjeldet, hvor der har dannet sig en myr. 

Da myren ligger ca. 90 meter over havet synes dette at tyde 

paa, at landet her maa have hævet sig meget betydelig i for- 

hold til havoverfladen* (,Aftenposten* */ 1909, nr. 15), og 

beretningen om forekomsten af Mytilus og ,almindelige sneg- 

lehuse*, som ikke kunde være andet end Littorina lod mig 

straks formode, at man her i den anførte høide havde for sig 

en grundvandsafsætning fra Pholas-niveauets tid, hvorfor jeg 

oleblikkelig (11), da jeg ikke selv havde anledning til at reise 

ned til Sarpsborg for at undersøge forekomsten, tilskrev distrik- 

tets amtsagronom for om mulig at erholde prøver og nærmere 

oplysninger. Saadanne fik jeg imidlertid ikke. Min ven, assi- 

stent i Norges geologiske undersøgelse, Adolf Hoel reiste saa 

ned og foretog en detaljeret undersøgelse af forekomsten, og den 

noiagtige beskrivelse af denne tør imodesees med stor interesse. 



Effektiv hermaphroditisme hos en decapod 

Crustace, Calcaris Macandreae, Bru. 

Av 

Alf Wollebæk. 

(Planche XV—X VIT). 

Va utarbeidelsen av ,Remarks etc.“ I (1908) vedkom- 

mende Calocarides crassipes, Tryb., benyttedes til sammenlig- 

ning med denne art Bergens Museums materiale av Calocaris 

Macandreae, Bell, hvorav der ialt forelaa 63 eksemplarer ind- 

samlet paa følgende lokaliteter langs den norske kyst: 

1. Larvikfjorden, september 1903, 60—70 fv. . 6 eks. 

2. Bergenskysten: 

Byfj. c. 200 fv. : 

do. - 100—200 fv., 30te mars 1908. 

Osterfj. DU EE à 

Hjeltefj. (i en 100—150 fv. 5 

Herløfj. —»— c. 150 fv. : 

Haakelsund (Korsfj.), juli 1874 s 

do. datum ? VAE 

Eidsfj. (Gulen), 20de oktober 1905, 60—70 fv. " 

Askvold 

Frøjsjøen n. f. Floro, 13de E 1906, 150 fv. 

Batalden v. f. Florø . 

Faafj. (Moldøen) 

9. Moldefjordene kb m NO RR RK He Le ORK SD 
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4. Borgundfjord (Aalesund) 25de juli 1902, 20 fv. 1 eks. 

5. Trondhjemsfj. 18de januar 1899, 200—225 fv. 291 „ 

Under sammenligningen mellem Calocarides og Calocaris 

blev jeg først opmerksom paa, at samtlige eksemplarer av sidst- 

nævnte med undtagelse av de allermindste (under 10 mm.) var 

forsynet med et pleopodepar paa iste abdominalsegment, mens 

jeg for Calocarides fandt dette pleopodepar manglende hos alle 

hanner, men tilstede hos hunnerne. 

pA 

Å 

qu 
Nå 

] 
m, e 

We el Fi EG 

Fig. 1. {ste pleopod af Calocaris Macandreae, BELL. 

Manglen av vedhængende (pleopoderne) paa 1ste abdominal- 

segment maa saaledes betragtes som en sekundær kjønskarakter 

for hannerne av Calocarides likesom hos Gebia major, hvorom 

jeg 1 en avhandling av dr. C. IsuikAwa (1891) finder anført: 

1 Foruten fra ovennævnte lokaliteter har jeg notert arten fra Rosfjord 

ved Farsund (70—80 fv., blød evjebund) samt Hogsfj. ved Stavanger 

(c. 100 fv., bløt evjebund, 8de august). Et eksemplar fra sidstnævnte 

lokalitet bar utrogn. 



„Ihe males are well characterized by their secondary sexual 

characters, such as the absence of the first abdominal appen- 

dages etc.“ 

Forste pleopodepar hos Calocaris Macandreae (fig. 1) 

avviker dog adskillig i struktur fra samme hos Calocarides- 

hunnerne. Mens de hos sidstnævnte bestaar av en enkel, smal 

gren, omtrent av samme form som de øvrige pleopodepars 

bigrene (exopodit og endopodit), som langs kanten kun er for- 

synet med børster (cfr. forf. 1908, pag. 12 & 13, fig. 1, Pl. VII), 

bestaar de hos Calocaris Macandreae for det første av to led 

forbundne med en tydelig leddeling. Av disse to led er især 

det ytre, — det mindste, som er av en trianguler form —, 

membrangst. For det andet har pleopoden paa {ste abdominal- 

segment foruten børster tillike en gruppe smaakroker (,cincinnuli“, 

fig. 1, c.) i spidsen av det ytterste led, — en eksempelvis for 

mange Cariders vedkommende typisk hankjonskarakter, naar 

det gjælder 1ste pleopodepar. 

Pleopoderne paa 1ste abdominalsegment hos Calocaris Ma- 

candreae minder meget om tilsvarende ekstremiteter hos Cala- 

stacus stilirostris, som avbildes av W. Faxon 1 „The stalkeyed 

Crustacea“ (1895). Dog er den ytre plateformige, triangulært 

utvidede del hos Calocaris Macandreae ikke saa stor som hos 

Calastacus stilirostris. Hvorvidt ,cincinnuli* ogsaa findes paa 

Calastacus’s første abdominalsegments vedhæng nævner Faxon 

intet om. Beskrivelsen og avbildningerne angis at være av 

hanner. 

Av de foreliggende 63 Calocaris-eksemplarer var 5 eksem- 

plarer under 10 mm.’s totallængde (maalt fra spidsen av telson 

lil spidsen av rostrum). ét eksemplar 15 mm. og 2 eksemplarer 

18 mm., de fleste mellem 35 og 45 mm. — Hos exemplarerne 

under 10 mm. fandtes endnu ikke nogen pleopod paa lste 

abdominalsegment utviklet. Saadanne fandtes derimot hos alle 

de 3 eksemplarer paa 15 og 18 mm. og alle de øvrige større 

eksemplarer. 
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2det pleopodepar (fig. 2). Hos alle, selv hos eksemplarerne 

under 10 m.m. fandtes paa 2det pleopodes indergren (fig. 2, r, å) 

kun ett appendix (a, à, fig. 2 & 3), der i struktur er fuldstændig 

overensstemmende med appendix interna hos Calocarides 

crassipes og coronatus. Hos hannerne av disse arter findes den 

sedvanlige karakteristiske sekundære kjønskarakter: foruten et 

appendix interna, tllike et appendix masculina, fæstet 

mellem appendix interna og pleopodens indergren. Intet spor 

Fig. 2. 2den pleopod. 

av appendix masculina har jeg kunnet finde hos noget 

eksemplar av Calocaris Macandreae. 

Appendix interna er likesom hos Calocarides fæstet ved 

den første tredjedel av indergrenen. Det er børsteløst og paa 

sedvanlig maate forsynet i spidsen med en gruppe ,eincinnuli* 

av samme form som paa 1ste pleopod. 

Begge pleopodens grene er forsynet med talrike, meget lange 

børster, især indergrenen. Foruten de almindelige, fjærformede 
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børster, som beklær grenene, findes der paa indergrenen et par 

grupper og tillike ved basis av selve stammen en gruppe børster 

av en anden struktur (fig. 3). Borsterne i disse grupper er glatte 

uten sidehaar, kun i spidsen, som er lidt utvidet, forsynet med 

en tæt, kostformig dusk av fine haar. Den hele børste faar 

derved et kostlignende utseende. Paa dusken i enden av disse 

børster fandtes meget ofte en kornet masse, som jeg antar for 

sperma, da jeg deri fandt kegleformige smaalegemer av samme 

størrelse og form, som spermatozoerne fra vas deferens. 

Fig. 3. Appendix interna (a, i) etc. paa 2den pleopod. 

De knippevis ordnede børster erstatter muligens mangelen av et 

specielt utviklet appendix masculina. Paa grund av mangel 

paa friskt konservert materiale har jeg dog ikke faat dette for- 

hold tilfredsstillende undersøkt. 

Likesom for iste pleopodepars vedkommende fandtes som 

berørt heller ikke for 2det pleopodepars nogen forskjel hverken 

i struktur eller antal av appendices hos nogen av eksemplarerne. 
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Hverken hos Tuomas BELL (1853), der først har beskrevet 

arten, eller hos nogen anden forfatter har det været mig mulig 

at finde nogen karakterforskjel mellem kjønnene hos Calocaris Ma- 

candreae nærmere omtalt. Derimot angir WALTER Faxon (1895, 

pag. 105), at han kun har set hanner, aldrig hunner, av 

denne art. 

Den eiendommelige sammenblanding av masculine og femi- 

nine sekundære kjonskarakterer 1 iste og 2det pleopodepar og 

overensstemmelsen mellem alle mine eksemplarer (over 10 mm.) 

i denne henseende ledet mig først til en nærmere undersøkelse 

av de ytre genitale aapninger, dernæst av de indre genital- 

organer. 

Hos de 8 mindste eksemplarer (under 15—18 mm.) kunde 

kjønsaapningerne ikke tydelig sees med en almindelig lupe. 

Derimot finder jeg hos de øvrige 55 eksemplarer foruten en 

tydelig og meget let iøinefaldende kjønsaapning paa 3dje periopods 

coxa tillike hos samtlige eksemplarer en kjønsaapning — vel saa 

tydelig utpræget som hos hannerne av den nærstaaende art 

Calocarides crassipes, Tryb. — PI. XVI, fig. 1 & 2 gjengir den 

ytre kjønsaapning henholdsvis paa Sdje og dte periopods coxa 

fra et og samme individ. 

Kjønsaapningen paa 3die periopods coxa er dækket av et 

membranøst, rundt laak, som langs den halve side er omgit av 

en ophøiet, halvmaaneformet list. 

Ved en fin præparernaal kan man let overbevise sig om, at 

der mellem denne ophøiede list og laakket er en spalteformig 

aapning. Laakket er paa den side, der ikke er omgit av listen, 

fæstet til coxa. 

Den feminine kjønsaapning er større og mere iøinefaldende 

end den masculine paa 5te periodods coxa. Denne sidste aapner 

sig 1 toppen av en liten egformig forhøining. 

Da der hos et og samme individ findes virkelige, tydelige, 

normalt utseende kjonsaapninger saavel paa 3dje som 5te perio- 

pods coxa saavel hos eksemplarer med utrogn som uten saadan, 
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og da de sekundære kjønskarakterer, sammenlignet med nær- 

staaende arters, utviser en blanding saavel av hankjøns-, som 

hunkjønskarakter, vil man umulig alene av de ytre karakterer 

kunne avgjøre, hvorvidt man har for sig en han eller hun. 

Selv hos eksemplarer med utrogn under bakkroppen, om 

hvem man ellers ikke vil nære tvil om, at de virkelig er 

hunner, finder man hos Calocaris Macandreae foruten hun- 

kjønsaapningen en meget normalt utseende hankjønsaapning 

og forøvrig de samme karakterer 1 strukturen av iste og 2det 

pleopodepar og alle de øvrige ekstremiteter som hos de andre 

individer. 

Det næste skridt var derfor at foreta en undersøkelse av 

de indre kjønsorganer. Ved dissektion av det samme individ, 

hvorav de ytre kjønsaapninger er avtegnet (pl. XVI), fandtes 

saavel et par egfyldte ovarier med utførselsgange til 3dje perio- 

podepars coxae som et par testes med sine utførselsgange, inde- 

holdende velutviklede spermatazoer, til kjønsaapningerne paa dte 

periodepars coxae. Pl. XV er kjønsorganerne tegnet in situ, 4 

gange forstørret. Den aller største del av de øvrige eksemplarer 

(ca. 40), der var saa store, at en almindelig dissektion lot sig 

utføre, er dissekeret og hos dem alle er det samme forhold 

fundet: to ovarier og to testes med sine utførselsgange, jevnt 

utviklede paa høire og venstre side og hos alle det samme 

arrangement av kjønsorganerne. 

Kjønsorganernes form, beliggenhed ete. 

Testes & vas deferens. Til sammenligning med Calo- 

caris Macandreae har jeg dissekeret eksemplarer av Homarus 

vulgaris og Calocarides crassipes. Hos Homarus vulgaris 

strækker testes sig som to lange, paralelle, uregelmæssig siksak- 

formige baand forover over leveren og bakover paa begge sider 

av tarmen. I sin forreste halvdel er testes hos Homarus vul- 

Nyt Magazin f. Naturv. XXXXVII, III, 1900, 17 
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garis forbundne med et tverbelte (bro). Fra midtpartiet utgaar 

vas deferens, som strækker sig bakover og nedover; den 

falder i tre hovedavdelinger: 

1) Proximale segment, som er tyndt og jevnsmalt, 

2) glandulære segment, bredt og noget S-formigt og 8) 

ductus ejaculatorius eller muskulære segment, som 

munder ut paa 5te periopods coxa. (Testes med sine utførsels- 

gange av en fuldvoksen Homarus vulgaris, tat ved Bergen den 

Site juni 1908, er efter fotografi gjengit (fig. 4). 

Sammenlignes hermed de tilsvarende organer hos Calocaris 

Macandreae (pl. XVII) viser der sig flere betydelige forskjellig- 

heter. Mest iøienfaldende er, at mens testes hos Homarus 

danner to lange, paralelle baand, fra siderne av hvilke vas 

deferens løper ut, viser testes hos Calocaris Macandreae sig 

kun som en tynd, liten sækformig forlængelse av vas deferens 

og er altid beliggende i det bakre parti av cephalothorax, fast- 

heftet under og delvis paa siden av de bakre spidse av ovarierne, 

fra hvilke de aldrig er fundet tydelig adskilt. 

Vas deferens utmerker sig sammenlignet med samme hos 

Homarus ved sin betydelige længde, temmelig jevne bredde og 

talrike spiralbugtninger. Den kan likesom hos Homarus deles 

1 5 hovedavsnit: 

1. Et kortere, noget bøiet, ikke spiralsnoet parti, som danner 

en umiddelbar fortsættelse av testes. Dette, ikke spiralsnoede, 

parti bøier sig i en knap halvcirkel ovenfra, skraat nedad og 

bakover tæt ind til ovariets bakre spids. 

2. Et meget langt av talrige bugtninger bestaaende parti. Dette 

parti utgjør den aller største del av det mandlige kjønsorgan. 

3. Det nederste parti av vas deferens, ductus ejacula- 

torius, gaar fra en kraftig spiralsnoet slynge over 1 et like, 

noget avsmalende utløpsrør. 

Testes og den lange talrig bugtede vas deferens er 

hos Caloaris Macandrea tæt sammentrængt og beliggende i det 
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Fig. 4. Homarus vulgaris, BELL, f, testes, vd, vas deferens, dj, ductus 

ejaculatorius, V. Prpd. Ste periopod. (Efter fotografi af forf.). 
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bakre parti av cephalothorax opunder ovariernes bakre spidse 

(pl. XV, XVII & tekstfig. 5). 

De mandlige kjønsorganer fra høire og venstre side ligger 

gjerne tæt ind til hinanden. Tydelig forbindelsesbro mellem 

høire og venstre sides testes har ikke været fundet paa de 

undersøkte eksemplarer. 

I mangelen av bro mellem høire og venstre testes stemmer 

Calocaris Macandreae overens med den 1 systematisk hen- 

seende meget nærstaaende (særkjønnede) Calocarides crassipes 

(fig. 6) og Homarus americanus, for hvilken sidste HoBART 

Fig. 5. Calocaris Macandreae, testes etc. seet halvt ovenfra 

(ovarierne fjernede). 

Herrick 1 sit arbeide „The american Lobster“ uttrykkelig frem- 

hæver: ,There is no union between the organs (testes) of oppo- 

site sides*, cfr. likeledes fig. 1 i samme arbeide. 

Saavel hos Calocarides crassipes som Homarus america- 

nus er testes til forskjel fra samme hos Calocaris Macandreae 

imidlertid delt i to avdelinger, en forreste og en bakerste, belig- 

gende som smale, uregelmæssige baand langs hver side av 

tarmen, likesom hos Homarus vulgaris. Paa fig. 6 er testes 

hos Calocarides crassipes avtegnet delvis løsnede fra tarmens 

sider; de ligger normalt tæt indtil og langs begge sider av denne. 

Hos eksemplarer av Calocaris Macandreae, hos hvem ovarieren 
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har været meget smaa, har testes (og ovarierne) paa samme 

maate som hos Calocarides været fæstet tæt indtil tarmens 

sider. Testes hos Calocaris Macandreae er dog forsvindende 

liten sammenlignet med Calocarides og Homarus. 

I hovedtrækkene synes formen av testes og vas deferens at 

minde om forholdet hos Galathea, Dromia og brachure De- 

capoder (clr. GERSTAECKER og ORTMANN), hos hvilke der ikke 

findes noget forlænget bakre parti som hos Homarus og Calo- 

carides. 

Hos Calocarides crassipes er vas deferens ikke som hos 

Calocaris Macandreae spiralsnoet, ikke heller som hos Homarus 

vd 

på 

VPpd. 

Fig. 6. Calocrassides crassipes, Try», testes etc. 

forsynet med særlige utvidelser, men forloper temmelig jevnbred, 

saavel 1 sin begyndelse som 1 det nederste parti, ductus eja- 

culatorius. 

Spermatophorerne hos Calocaris Macandreae er av 

en mer eller mindre langagtig, oval form (pl XVI, fig. 3). De 

synes meget ofte at være sammensat av to omtrent like halv- 
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dele. I det forreste parti av vas deferens ligger de ordnet tæt 

side om side i en sammenhængende række; de forreste sperma- 

phorer har en mere rundagtig form og ligger noget adskilte. 

Med undtagelse av det forreste parti ligger spermatophorerne 

spredt uten orden gjennem hele vas deferens. Hver enkelt 

spermatophor indeholder en talrig mængde spermatozoer. 

Spermatozoerne (pl. XVI, fig. 4 og 5) er, seet fra siden 

korte, kegleformige, tydelig delt i to partier, et forreste fortil til- 

spidset, baktil noget tragtformig uthulet parti, der delvis om- 

slutter et bakre, snart halvkugle-, snart kugleformigt parti (,die 

Mittelzapfen*, cfr. C. GroBBEn 1878) Seet ret ovenfra har 

spermatozoerne derfor et kugleformigt utseende. Av korte, 

straaleformige forlængelser, som er almindelig for de decapode 

crustaceers spermatozoer, har jeg hos Calocaris Macandreae 

kun fundet nogle svake antydninger. Som sees av pl. XVI, 

fig. 5 har spermatozoerne paa et tidligere utviklingsstadium, 

istedetfor det kegleformige forparti, et mere avrundet skaalformet. 
Ved sin korte, kegleformige façon avviker spermatozoerne 

hos Calocaris Macandreae saavel fra Homarus som Caloca. 

rides (pl. XVI, fig. 6), hos hvilke de har form av smaastave 

„Die Mittelzapfen* hos Homarus-spermatozoerne ligner tilsva- 

rende hos Calocaris Macandreae; hos Calocarides viser de sig 

derimot som uregelmæssige, pladeformige utvidelser. 

Spermatophorer med spermatozoer er fundet i alle 

de undersøkte eksemplarer tat paa de forskjellige aarstider, som 

findes anført paa foranstaaende fortegnelse, pag. 1—2, hvad enten 

der hos samme har været utrogn, eller ovarierne har været store 

og velfyldte eller kun av smaa dimensioner. 

Spematozoer saagodtsom til enhver tid er imidlertid ikke 

noget særegent for Calocaris. Det er paavist ogsaa hos andre 

decapode crustaceer eksempelvis hos Crangon vulgaris, hos 

hvem dette forhold nærmere er undersøkt av ERNST EHRENBAUM. 

Derimot synes Calocaris Macandreae i likhet med de fleste 

andre decapode crustaceer at ha en bestemt æglægningstid, bærer 
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med andre ord utrogn paa en bestemt aarstid. Eksemplarerne 

med utrogn ı mit materiale skriver sig alle fra sommermaa- 

nederne. Fra de første maaneder av aaret foreligger eksemplarer 

med store, velfyldte ovarıer, som 1 form, størrelse og belig- 

gende ikke utviser noget paafaldende fra det almindelige forhold 

hos Macrurerne. 

Allerede den omstændighet, at der ved en ytre undersøkelse 

ikke fandtes nogen karakterforskjel mellem!nogen av de fuldt 

utviklede individer, saaledes at intet eksemplar bestemt kunde 

ulpeges som en han eller en hun og dertil, at der hos et og 

samme individ altid var to virkelige aapninger tilstede, talte imot, 

hvad jeg til en begyndelse var tilbøilig til at anta, at der hos 

Calocaris Macandreae forelaa et analogt tilfælde med, hvad 

der er kjendt for Parastacus. Hos Parastacus Hassleri, Faxon, 

findes nemlig, men dog kun tilsyneladende, ifølge E. LoxnBERGS 

undersøkelser, saavel masculine som feminine kjønsaapninger hos 

et og samme individ. I sit arbeide 1 „Zoologischer Anzeiger“, 

1898, gir LoxNBERG følgende resumé av sine undersøkelser av 

Parastacus: 

1. „the supernumerary genital ,orifices on the third pair of 

legs in the mall Parastacus Hassleri, Faxon and fifth of 

the female, are closed, 

2. both sexes can be discerned on an examination of the outer 

parts, 

3. in both sexes a pair of supernumerary genital ducts (thus 

4 ducts in all) are present, corresponding to those of the 

aposite sex, 

4. it seems at least possible that the masculine genital gland 

contains femine elements (eggs), althoug I do not think it 

probable that these can be fully developed, still less be of 

propagative use.* 
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„Ihus it may be said“, siger dr. LØNNBERG videre, „that 

in Parastacus Hassleri a partial hermaphroditism is prevailing, 

but male and female organs are not functionary in the same 

individual, neither are ripe dements of both sexes produced by 

the same specimen. The hermaphroditism could thus be called 

rudimentary*. 

Ifølge tidligere undersøkelser av andre forfattere, (von Mar- 

TENS, von IHERING og Faxon), som kortlig refereres av LoNNBERG, 

synes der ogsaa hos andre Parastacus-arter (og muligens ogsaa 

hos Cambari) høist sandsynlig at eksistere lignende forhold som 

av LonNNBERG paavist for Parastacus Hassleri. 

For Gebia major har dr. C. Isnikawa (i Zool. Anzeiger 1891, 

loc. cit.) paavist et tilfælde av ægdannelse i den bakre del av 

testes. 

Hvad endelig slegten Calocaris angaar foreligger der blandt 

de systematiske diagnoser og bemerkninger om arter tilhørende 

denne slegt enkelte punkter, som jeg finder av særlig interesse 

og nærmere undersøkelse værd av hensyn til spørsmaalet om 

hermaphroditismen. 

Siden Tuomas BELL 1853 (pag. 231) opstilte slegten Calocaris 

for C. Macandreae er der av senere forfattere beskrevet flere 

nye arter, som dels er henført til Betis slegt Calocaris, dels 

til nye, meget nærstaaende slegter. Mr. L. A. BonRADAILE op- 

fører sit arbeide ,on the Classification of the Thalassinidea“ 

(1903, pag. 534—551) som tilhørende Calocaris-slegten to 

underslegter, nemlig Calastacus (Faxon 1893) [, Species of Ca- 

locaris in wich the antennal thorns are of a good size“] og 

Calocaris (Bett 1853) [Species of Calocaris in wich the antennal 

thorns are minute*]. Sidstnævnte subgenus opfores med 2 arter: 

C. Macandreae, Bett og C. Alcocki, Mc ARDLE. 

Av særlig interesse for hermaphroditismespørsmaalet er føl- 

gende angivelse i Mc ARDLEs beskrivelse (1900) av Calocaris 
Alcocki: „The female genital openings are easily seen, and 

there is a tubercle in the position of the male openings“. 
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Beskrivelsen er opgjort efter ,one adult female dredged off 

the north east of Ceylon — — in 542 fathoms — —*. Saavidt 

forstaaes har der kun foreligget det individ, hvis findested angis. 

Der anføres imidlertid maalinger av en „Adult 5", — sandsynlig 

kun trykfeil for „Adult 2“, hvis findested umiddelbart efter de 

anførte maalinger findes angıt. 

Hvad den nærstaaende underslegt Calastacus angaar anfører 

W. Faxon (1905), at ,the first abdominal segment bears in the 

male! a pair of specialized sexual appendages“. Samme forfatter 

nævner samtidig saavel for Calocaris som Calastacus, at han 

aldrig har seet nogen hun av nogen av disse slegter. Likheten 

mellem første abdominalsegments „specialized sexual appendages* 

hos den av Faxon avbildede og beskrevne Calastacus stilirostris 

og Calocaris Macandreae har jeg allerede berørt (pag. 253). Ogsaa 

for pleopodeparrets vedkommende paa 2det abdominalsegment 

sees av Faxons tegning, pl. XXVII, fig. 1 e, at være en karak- 

teristisk overensstemmelse mellem ,hannen* av denne art og 

C. Macandreae. De mangler begge appendix masculina. 

Om Calastacus investigatoris og felix, tat paa store dyp 

i det indiske Ocean, anfører major Åtcock og kapt. A. R. S. 

ANDERSON (1890): „both male and female external genital orifices 

are present as in Parastacus, discribed by dr. LowwBERG in 

Zool. Anzeiger of june 2. 1898. On this point Faxon is silent 

in his description of Calastacus stilirostris*. 

Som tidligere anført findes hos Parastacus ifølge LØNNBERG 

kun én virkelig aapning hos et og samme individ. Hvorvidt 

dette ogsaa er tilfælde hos C. investigatoris og C. felix pointeres 

ikke nærmere av Mr. Arcock og Mr. ANDERSON. Der nævnes 

idetheletat om denne sak intet yderligere end hvad ovenfor er 

citert. Men allerede herav tør jeg formode, at der :hos disse 

arter foreligger en eller anden grad av hermaphroditisme, — en 

formodning, der ogsaa tør gjælde saavel for Calocaris Alcocki 

som specielt for Calasticus stilirostris. 

1 uthævet her. 
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Sammenstiller man prof. IsHikawas undersøkelser over et 

tilfælde av egdannelse i testes hos Gebia major, prof. dr. Lonn- 

BERGS over de genitale organer hos Paristacus Hassleri og 

endelig nærværende meddelelser om Calocaris Macandreae, faar 

man en serie hermaphroditiske tilfælder, som jeg, — for at 

benytte SrEPHANS inddeling (1902), mener bør henføres til hver 

sin gruppe av hermaphroditisme: førstnævnte tilfælde hos Gebia 

major: Hermaphr. rudimentarius (glandularis); Parastacus: 

Hermaphr. potentialis (foecundus): Calocaris Macandreae: 

Hermaphr. effectivus. 

1 Srtepuans arbeide er mig kun bekjendt gjennem W. Warprvzns referat 

(1902) og Kn. Bonnevies foredrag (1906). 
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Tab. XV. 

Calocaris Macandreae, Brzr. 

Generationsorganerne in situ, X 4. 

Tab. XVI. 

Calocaris Macandrea, Brett. Coxa av 3dje periopod (venstre) med 

aapning for oviducten. 

—» — Coxa paa 5 periopod (venstre, av 

av samme individ som fig. 1) med 

aapning for vas deferens. 

—»— Spermatophorer, X 75. 

—»— Spermetozoer, X 760. 
—»— do. av et yngre individ 

Calocarides crassipes, Try». Spermatozoer, X 760. 

Tab. XVII. 

Calocaris Macandreae, BELL. 

Den bakre del av ovariet med oviducten; testes, vas deferens etc. 

seet fra siden. 

Do. seet ret ovenfra (ovarierne utført, leveren (L) antydet). 
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Meddelelser fra norsk entomologisk Forening No. 2. — 

Fortegnelse 
over 

Macrolepidoptera samlede paa Hedemarken. 
Af 

W. Christie. 

I Aarene 1905—08 har jeg paa Hedemarken fundet de 

Arter Macrolepidoptera, der er anført i efterfølgende Fortegnelse. 

Hvor intet andet udtrykkelig er angivet, er Arterne taget 1 de 

nærmeste Omgivelser af min Bolig, Gaarden Hjellum i Vangs 

Herred, ca. 4 km. ret øst for Hamar (60° 48” n. B.) — 1 en 

Have, i Løvskog og Krat, ved et Tjern og paa dyrket Mark. 

I de andre Hedemarksbygder har min Tid kun leilighedsvis til- 

ladt mig at drive lidt Fangst. Ved Hjellum fangedes mest 1 

1905 og 1906. I 1907 var Sommeren kold og vaad, og der var 

da lidet at finde, i 1908 har jeg været saa sterkt optaget af mit 

øvrige Arbeide, at Indsamlingen dette Aar er blit lidet regel- 

meessig. I Parenthes er uden Numerering tilfoiet enkelte mindre 

almindelige Arter, taget i andre Landsdele. 

Listen er sikkert meget ufuldstændig. At jeg ikke har fun- 

det mange Closterocera er kanske forklarligt paa en saavidt 

nordlig Breddegrad. Men Antallet af Bombyces synes meget 

for lavt. Jeg har idethele faaet lidet af Arter, der er knyttet til 

Naaleskog og Myr. Naaleskogpartier (Havnehager) ligger lige 

indtil Fangstfeltet; men trods gjentagende Forsøg har det aldrig 

lykkes mig at gjøre synderlig Fangst i dem. Myr findes om- 
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trent ikke i selve Bygden, men kun i den høitliggende Vangs 

Almenning, hvor jeg har taget enkelte myrarter. 

Jeg har faaet det Indtryk, at Arternes Antal er betydelig 

mindre paa Hedemarken end i Distrikterne omkring Kristiania- 

fjorden, idet mange sydlige Former synes at ha sin Nordgrænse 

omtrent ved Kristiania. Til Gjengjæld findes her enkelt nordli- 

gere Arter, som savnes der. 

En stor Del Noctuæ er fanget paa Lokning (,Køder*). 

Som Lokkemiddel har jeg brugt Bokøl, der under Opvarmning 

er tilsat saa meget Sukker, at det er blit tyktflydende; efter Af- 

kjøling tilsættes noget Pæreæther. Jeg har smurt det paa ca. 

20 em. lange Træstikker og hængt disse paa Trær og Busker; 

fører man saa Hoven nedenfra op omkring Træstikken og støder 

let til Grenen, hvorpaa den hænger, er man sikrere paa at faa 

alle Exemplarer med, end naar Lokkemidlet smøres direkte paa 

Træstammerne. Paa klare og kjølige Aftener 1 Sept. og Okt. 1906 

fangedes endel Noctuæ ved Afsogning af det indre af større 

Neslebestand (Urtica dioica) med Acetylenlygt; paa Blade og 

Stængler fandtes adskillige Arter siddende, tilsyneladende ude 

af Stand til at bruge Vingerne; de kunde uden videre med Fin- 

geren pulfes ned 1 Fangglasset. Antagelig har Kulden drevet 

dem til at søge dette forholdsvis lune Opholdssted. Paa denne 

Maade fangedes Jaspidea celsia, Orthosia lota, Xanthia lutea 

og fulvago, Scopelosoma satellitia, Hydroecia micacea og 

enkelte Exemplarer af H. nictitans og Agrotis nigricans. I 

1907 og 1908 mislykkedes denne Slags Fangst aldeles. 

Ved Bestemmelserne er benyttet AvriviLLius: Nordens 

Fjårilar, hvis Nomenklatur er fulgt. Hr. Statsentomolog W. 

M. Scuoyen har været saa elskværdig at undersøge endel Exem- 

plarer, som forekom mig tvilsomme eller ubestemmelige. 
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ES 

10. 

JUL 

Rhopalocera. 

Papilio L. 

. P. Machaon L. En © Helgeøen Juni 07. 

Aporia Hisn. 

A. cratægi L. Temmelig alm. 1 Juni og Juli. 

Pieris Scar. 

. brassicae L. Almindelig hele sommeren. 

. rape L. Kun en c 1 Juni 05. 

. napi L. Almindelig Mai—Aug. hg fo! Fg 

Anthocharis Boisp. 

Å. cardamines L. Temmelig alm. i Juni og Juli. 

Leucophasia STEPH. 

L. sinapis L. Meget alm. Mai—Juni. 

Colias FaBr. 

C. Paleno L. "Temmelig alm. i Vangs Almenning Juli— 

Aug. 

Gonepteryx LEACH. 

(G. rhamni L. har jeg fundet ı Brandval, Solør men ikke 

paa Hedemarken.) 

Zephyrus Dar. 

Z. betulae L. Ikke sjelden i Aug. 

Thecla FABR. 

Th. rubi L. Almindelig i Mai og Begyndelsen af Juni. 

Polyommatus Latr. 

P. Hippothoé L. Ikke alm. Flere Expl. taget i Vang Juni 

og Juli 05 og paa Helgeøen Juni 08, paa sidstnævnte Sted 
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12. 

13. 

25. 

26. 

21. 

ogsaa en © af ab. confluens GErH. Var. Stieberi Geru. 

fundet ı Bjerkeregionen 1 Sollien Herred, Østerdalen ( ©) 

Aug. 08. 

P. virgaureae L. Var ikke sjelden i Juli—Aug. 05, men 

senere ikke bemerket. 

P. Phlæas L. Alm. Juli— Aug. 05 og 06, senere meget 

sjelden. 

P. Amphidamas Ese. Temmelig alm. Mai—Begyndelsen 

af Juni. 

Lycæna FABR. 

. L. argus L. Meget alm. over hele Hedemarken. 

L. Optilete Knocu. Ikke alm. En c? Juni 06, © Juli 05 

paa sidlændt Eng. 

L. Astrarche Berestr. Alm. Juni—Juli. 

L. Eumedon Ese. Alm. Juni—Juli. 

. L. Icarus Rott. Alm. Juni—Juli. Ab. Icarinus SCHRIBA. 

en © Juli 07. 

L. Amanda Scun. Ikke sjelden Juni—Juli. 

. L. Argiolus L. Ikke sjelden Mai—Juni 06, senere ikke 

fundet. 

. L. Cyllarus Rott. Sjelden Art. Tre 7 c, en 9 taget . 

ved Sagatun, Juni 06. 

. L. semiargus Rott. Alm. Jum—Juh. 

. L. minima Fursst. Temmelig alm. 1 Vang i Juni. lagttaget 

1 store Mængder paa Helgeøen Juni 08; paa en Eng af 6—8 

Dekars Størrelse ansloges Antallet til mindst 3—4 pr. m.?. 

Vanessa Fasr. 

V. C album L. Temmelig alm. Mai og Aug. : 

V. urticae L. Meget alm. hele Sommeren; var særlig tal- 

rig i 1907, i 1908 derimod næsten sjelden. Var. polaris 

STGR. ligeledes almindelig. 

V. Atalanta L. Ikke iagttaget før 1908, men dette Aar fra 

Juni til Udgangen af September ligesaa alm. som ellers V. 
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28. 

29. 

30. 

SÅ. 

32. 

99. 

34. 

99. 

36. 

31. 

39. 

40. 
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urticae, der som ovenfor nævnt denne Sommer kun fore- 

kom sjelden. 

V. cardui L. En Ög paa Helgeøen Sept. 08. 

Argynnis FABr. 

A. Aglaja L. Temmelig alm. Juli—Aug. 

A. Lathonia L. 4 Exempl. Aug. 05 og 06. Sjelden? 

A. Ino Rott. Meget alm. Juni og Juli. 

(A. Pales Scmirr. Ganske talrig 1 Bjerkeregionen i Sollien 

Herred, Østerdalen Aug. 08.) 

A. Selene Scuirr. Meget alm. Juni— Juli. 

Metitæa FABR. 

M. Athalia Rorr. Kun en c? 1 Furnes Juli 06 og en 9 i 

Vang Juni 06. 

Erebia Dar. 

E. Embla Tauns. Nordlig Art. En c? Juni 06. 

E. Ligea L. Meget alm. 1 Skog og Krat Juli—Aug. Det 

graagule Tverbaand paa Bagvingernes Underside i Almin- 

delighed lidet tydeligt. Exemplarerne herfra staar derfor ofte 

paa Overgangen til Var. Adyte Hüsn., hvoraf ihvertfald 

et utvilsomt Exemplar toges Juli 06. 

Aphantopus WALLENGR. 

A. Hyperantus L. Meget alm. Juni—Juli. 

Coenonympha Hisn. 

C. Hero L. Anføres som sjelden Art, men er fundet gan- 

ske hyppig 1 Juni—Juli. 

C. Pamphilus L. Alm. Juni overalt paa Hedemarken. 

Pararge Hin. 

P. Mera L. Noksaa alm. Juni—Juli. 

P. Hiera Farr. Sjeldnere end foregaaende. Mai— Juni. 
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Hesperia Far. 

41. H. sylvanus Ese. Ikke sjelden i Juni—Juli. 

49. H. Comma L. Knap saa alm. som foreg., Juli. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

Nisoniades Hi»n. 

. N. Tages L. To Exempl. ved Hjellum og Sagatun, Vang 1 

Juli 06. 

Syrichtus Borsb. 

. ©. alveus HÜBN. Sjelden Art. To Exempl. paa Helgeøen 

Juni og Juli 08 og et ı Vang Juli 05. 

S. malvæ L. Alm. i Mai. 

Closterocera. 

Smerinthus 0. 

S. ocellata L. En c? Hamar, Juni 06. 

Deilephila 0. 

D. porcellus L. Ikke sjelden i Juni. 

Macroglossa 0. 

M. bombyliformis Ese. To c/c? og to 99 i Juni 06. 

Sciapteron STAUD. 

(S. tabaniforme Rott. En © taget ved Skien Aug. 1898.) 
vo 

Procris FABR. 

P. statices L. Kun to 99, Furnes Juli 06 og Helgeøen 

Juni 08. 

Bombyces. 

Hepialus FABR. 

. AH. humuli L. Alm. de fleste Steder paa Hedemarken i 

Juni. 



51. 

53. 

54. 

56. 

51. 

58. 

59. 

60. 

61. 
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H. sylvinus L. Ikke sjelden ved Hjellum ı Juli 07 og 08; 

flyver kun en meget kort Stund hver Aften, omtrent ved 

Solnedgang. 

Cossus FABR. 

C. cossus L. Kun en Gang fundet Larven (Aug. 08) Sjelden? 

Lachnocampa W ALLENGR. 

L. rubi L. Temmelig alm. ı Juni. 

Drepana Scur. 

D. lacertiniaria L. En Q taget paa Helgeøen Juni 08. Af 

Var. sciuncula HüBx. en © ved Hjellum Juni 06, begge i 

Bjerkeskog. 

. D. falcataria L. Var ikke sjelden i Løvskog Juni 06, men 

har de to sidste Aar ikke været at se. 

Pheosia Hüpn. 

Ph. dictæoides Esp. c? 9 Furnes Juli 06. 

Pygæra Ochs. 

P. curtula L. En c? Juni 06. 

Cymatophora 'TREITSCH. 

C. duplaris L. To Exemplarer Juni 06 og 08. 

Euchelia Borsb. 

(E. jacobeæ L. 3 9 taget ved Skien Juli 1898.) 

Diacrisia Hien. 

D. russula L. 8—10 cc? fundet i Juli paa Helgeøen, i 

Vang og 1 Furnes, men ikke en eneste €. 

Arctia Scar. 

A. plantaginis L. En © Helgeøen Juni 08. 

Spilosoma CURTIS. 

S. menthastri Esp. Flere QQ i Juni, Vang og Helgeøen. 
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62. 

63. 

64. 

Acronycta Ocus. 

A. megacephala Goze. En c? Juli 07. 

A. auricoma FaBr. Ikke sjelden i Juli. 

A. rumicis L. Ikke sjelden, Juni—Juli. 

Noctuæ. 

Agrotis Ochs. 

A. baja Farr. Adskillige Exemplarer paa Lokning 1 Juli 06. 

(A. hyperborea Zett. © taget i Bjerkeregionen i Sollien 

Herred, Østerdalen, Aug. 08.) 

. A. augur Far. Meget alm. paa Lokning i Juli. 

. À. rubi View. Fire Go Juli 06 paa Lokning. 

A. festiva HüBx. En c? Juni 05. Var. conflua Tr. tem- 

melig alm. i Juni og Juli. 

. A. C nigrum L. Ikke sjelden paa Lokning ı Juli. 

. Å. triangulum Hurn. Flere Exemplarer paa Lokning i 

Juni. 

. A. cuprea Hüsn. Fandtes i Juli og Aug. 05 meget alm. 

ved fuldt Dagslys og Solskin siddende paa Blomsterne af 

Centaurea jacea. I 1906 fandtes kun et eneste Exemplar, 1 

1907 intet. I 1908 fangedes atter nogle paa samme Plante, 

men kun om Aftenen. 

. A. plecta L. Synes at være temmelig alm., fundet saavel i 

Vang som i Furnes og paa Helgeøen. 

A. exclamationis L. Meget alm., kommer i masser paa 

Lokningen. 

A. segetum L. En c? Juli 05. 

A. corticea Hügn. Temmelig alm. 1 Juli. 

A. recussa Hörn. Nordlig Art, hvoraf fangedes tre SS 

ved Hjellum i Juli 05. 

A. nigricans L. To Jg Juli 05 og Sept. 06. 

. A. occulta L. Tre Exemplarer i Juli 06 og 08. 
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718). 

80. 

81. 

82. 

83. 

84. 

85. 

86. 

87. 

88. 

89. 

90. 

91. 

92. 

93. 

94. 

95. 

96. 

Charæas STEPH. 

Ch. graminis L. Kun en c? 1 Aug. 05. 

Mamestra TREIT. 

g, I M. advena Farr. Flere Exemplarer, tildels paa Lokning, 

Juli 06. 

M. thalassina Rott. En c? Juli 06. 

M. dissimilis Knocn. Meget alm. i Juni. Flyver 1 Masser 

omkring blomstrene Lønnetrær. 

M. brassicae L. En c? klækket 1 Juli 07 af Puppe, fundet 

i Jorden samme Vaar. 

M. trifolii Rott. En 9 Juni 05. 

M. dentina Esp. Vistnok temmelig alm. Adskillige Exem- 

plarer i Juni og Juli, nogle paa Lokning. 

M. glauca Hüsn. En c? Juli 05. 

M. reticulata Vırı. Anføres som sjelden Art. Fire Exem- 

plarer (c^ 9) i Juli 06. 

Dianthoecia Borsb. 

D. nana Rott. c og 9 1 Juli 06 paa Silene venosa. 

D. rivosa Strom. 3—4 Exemplarer (c? 9) i Juli 06. 

Polia Tr. 

P. chi L. c og 9 Sept. 05 og 06. 

Hadena Thr. 

H. adusta Esp. Adskillige Exemplarer paa Lokningen, Juli. 

H. lateritia Hurn. Alm. i Juni. 

H. basilinea Farr. En cg? Juli 05. 

H. rurea Far. Ikke sjelden i Vang og paa Helgeøen i 

Juni—Juli. 

H. secalis (L.) Bserk. Vistnok alm. Flere Exemplarer i 

Juli og Aug. 

H. strigilis Crercx. 3—4 Go! 1 Juli 06. 
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Jaspidea Bois». 

97. J. celsia L. 5 Exemplarer (c? 9) fundet siddende paa Nesle 

(Urtica dioica) paa klare kjølige Aftener Sept. 06. 

Hydroecia, GUEN. 

98 MH. nictitans Borkn. Var. erythrostigma Haw. Nogle 

Exemplarer 1 Aug.—Sept. Hovedformen ikke fundet. 

99. H. micacea Esp. Alm., bl. a. siddende paa Nesle, 1 Sept. 

06, senere ikke paatruffet. 

Leucania Ochs. 

100. L. pallens L. Temmelig alm. 1 Juli. 

101. L. comma L. Temmelig alm. ı Julı. 

102. L. conigera Farr. Fandtes i Juli 06 sværmende talrig 

omkring Epilobium angustifolium, forovrig sparsomt. 

Caradrina Ocus. 

103. C. alsines Branm. Ikke sjelden i Juni—Juli. 

Hydrilla Bois». 

104. H. palustris HüBN. To So 1 Juni 06 paa en fugtig Eng. 

Rusina STEPH. 

105. HR. umbratica Gorze. Alm. paa Lokning 1 Juni—Juli. 

Amphipyra O. 

106. A. tragopogomis CrtERCK. Flere Exemplarer i Sept. 05. 

Tæniocampa GUEN. 

107. T. gothica L. Taget nogle Gange i Mai. 

108. T. incerta Hurn. Var. fuscata (?) Harp. En 9 Mai 06. 

Dyschorista Le». 

109. D. suspecta Hüsn. To 99 i Aug. 06. 

Orthosia Ochs. 

110. 0. lota CLercx. Arten blev for første Gang taget i Norge 

af H. HENRICHSEN paa Aas Sept. 05. Ved Hjellum fandtes 

5—6 Exemplarer paa Nesle i Sept. 06. 
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Ide 

112. 

115. 

114. 

115. 

116. 

lle 

118. 

122. 

123. 

O. circellaris Hurn. Ikke sjelden i Sept. 

O. helvola L. En © 1 Sept. 06. 

AXanthia Tr. 

X. lutea Strøm. Fandtes talrig paa Neslerne Sept. 06. 

X. fulvago L. Fundet 1 færre Exemplarer end foregaa- 

ende, Sept. 

Scopelosoma CURTIS. 

S. satellitia L. Var. brunnea Lamra. Noksaa alm. i Sept. 

Hovedformen ikke paatrulfet. 

Scoliopteryx GERM. 

(S. libatria L. Ved Skien Aug. 1898.) 

Xylina Ocns. 

X. socia Rott. En c? Juli 06. 

Calocampa STEPH. 

C vetusta Hüsn. En c? Mai 07. 

Calophasia STEPH. 

C. lunula Hurn. Anføres som sjelden. En © taget ved 

Sagatun 1 Vang i Juni 06, sværmende om en Gran. 

Cucullia Scur. 

C. umbratica L. En c? Juli 06 paa Silene venosa. 

C. lactucae Ese. En 9 Juli 06. 

Abrostola Ocus. 

. A. urticae Hur. Noksaa alm. i Juli og Juni. Vang og 

Helgeoen. 

Plusia Ocus. 

P. moneta, Farr. Sjelden Art. c? og © taget paa Tist- 

ler Juli 06. En c? skræmt op af Græsset og taget ved 

Dagslys Juli 08. 

P. chrysitis L. Ikke sjelden 1 Jum—Juh. 
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124. 

195. 

126. 

12% 

128. 

129. 

130. 

131. 

P. pulchrina Haw. c? og 9 paa Helgeøen Juni 08, en 

Q ved Hjellum Juni 06. 

P. gamma L. Ikke et eneste Fxemplar fanget 1 1906, 

men alm. hele Sommeren ı 1907 og 1908. 

P. interrogationis L. c? og © Juli 07. Hos en © flyder 

Egflækken sammen med Bueflækken (som hos Var. percon- 

tatrix af P. pulchrina). 

Euclidia Tr. 

E. mi Cuerck. To Exemplarer i Juni 06. 

E. glyphica L. Alm. i Juni—Julı. 

Herminia LATR. 

H. tentacularia L. Temmelig alm. i Kratskog 1 Juli. 

H. barbalis CLerck. c? og © Juni 06 og 08. 

Hypena Tr. 

H. proboscidalis L. Meget alm. Juni—Juli, ofte paa Lok- 

ningen. 

Geometrae. 

Geometra. L. 

. G. papilionaria L. Adskillige Exemplarer 1 Juli, aldrig 

før ved Midnatstid. 

Nemoria Hö»n. 

N. putata L. Kun to 7 taget Vang og Stange, Juni. 

Acidalia Tr. 

. A. similata THuns. Alm. paa Eng i Juli, ved Dagslys. 

. A. pallidata Borkx. En c, Juni 06. 

. A. immorata L. En & paa Helgeøen Juni 08, en 9 1 

Vang Juli 06. 

. A. fumata Stern. Vistnok alm., Juli. 

. A. remutaria Hien. Synes ikke at være sjelden, Juli. 
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Selenia Hörn. 

139. S. bilunaria Esp. Flere 99 i Juni paa forskjellige Steder 
= > > A i Vang, men ingen cf. 

Odontopera STEPH. 

140. O. bidentata CLerck. En c? 1 Juni 05. 

Epione Dur. 

141. E. apiciaria ScHirr. Tre gg i Aug.—Sept. 06. 

149. E. vespertaria 'THuNB. To do i Juli 06 og Aug. 07. 

Macaria Curtis. 

143. M. alternaria Hüsn. En c 1 Juni 06. 

Opisthograptis HÜB\. 

144. O. luteolata L. Alm. i Juni. 

Abraxas LEACH. 

145. A. marginata L. Alm. Løvskog, Juni. 

Cabera TREIT. 

146. C. pusaria L. Meget alm. 1 Lovskog, Juni. 

147. C. exanthemata Scop. Kun en c? 1 Mai 06. 

Numeria Dur. 

148. N. pulveraria L. Temmelig alm. 1 Mai og Juni. 

Hybernia Latr. 

149. H. awrantiaria Esp. Sjelden Art. En c taget i Juni 06. 

Gnophos TREITSCH. 

150. G. sordaria Tnuns. Tilhører Fjeldtrakterne. En c? ved 

Hjellum, Juni 06. 

151. G. myrtillata Tauxs. En © paa Helgeøen, Juli 07. 

Boarmia TREITSCHKE. 

152. B. crepuscularia Hüsn. En c? paa Helgeøen, Mai 08. 
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157. 

158. 

159. 

160. 

161. 

Halia Due. 

. H. loricaria Eversm. Sjelden Art. To ZZ i Juli 06. 

. H. wauaria L. Temmelig alm., Juli. 

. H. brunneata Tuuns. To Jg 1 Juli 06. 

. H. clathrata L. Noksaa alm. blandt Busker og Krat, 

Juni—Juli. 

Fidonia TREITSCHKE. 

F. atomaria L. Alm. i Mai—Juni. Af ab. absoletaria 

Zett. fundet en c? 1 Juli 06. 

Odezia Bois». 

O. atrata L. Var alm. i 1905 og 1906, har senere været 

sjelden. 

Anaitis Dur. 

A. paludata Tuuns. To Exemplarer taget i Vangs Al- 

menning, Aug. 06. 

Lobophora CURT. 

L. carpinata Bonkgu. En © i Mai 08. 

Pelurga Hien. 

P. comitata L. Alm. ı Juni. 

Ortholitha Höpn. 

O. limitata Scor. Alm. i Juli. 

Lygris Hien. 

. L prunata L. Meget alm i Juli, ofte paa Lokningen. 

. L. testata L. Flere Exemplarer 1 Juli—Aug. 

. L. populata L. Ikke sjelden ved Hjellum, Juli. Meget 

alm. 1 Vangs Almening Aug 08. 

. L. dotata L. c og 9 Juli 06 og 08. 

Cidaria VREITSCHE. 

C. viridaria Farr. Ikke sjelden i Juni—Juh. 

C. truncata Hors. Alm. Juni—Aug. Var. immanata 

Haw. er her almindeligere ved Hovedformen. 



169. 

170. 

MACROLEPIDOPTERA. 283 

C. suffumata Hörn. En 9 i Juni 08. 

C. sordidata Farr. Alm.? Flere Exemplarer i Juli. En 

©, taget i Juni 08, er av Hr. Statsentomolog ScHøyen be- 

tegnet som ,G. s. ab. infuscata?*, der tilhører Landets 

nordlige Dele. 

. autumnalis Strom. Meget alm. i Juni—Juh. 

. serraria ZELLER. Sjelden Art. En & i Juni 06. 

. ocellata L. Temmelig alm. Juni—Juli. 

. didymata L. En © Aug. 08. 

. dilutata Bonkg. En © Juni 06. 

. cæsiata Lang. Meget alm. i Skog, Juni—Julı. 

SENG Be NE . teniata Stern. Ganske sjelden Art. En © Juli 08. 

. C. flavofasciata THuns. Anføres som sjelden Art, men 

her temmelig alm. i Løvskog og Krat, Juni. 

C. alchemillata L. Temmelig alm. 1 Juni 08, tidligere ikke 

fundet. 

. ©. hastata L. Kun en © 1 Juni 05. 
RE 

C. tristata L. Temmelig alm. i Juni, ofte fanget ved Dagslys. 

C. sociata BorkH. Ikke sjelden, Juni. 

C. quadrifasciaria Crerck. Flere Exemplarer 1 Juli. 

C. ferrugata CuLerc. Alm. i Juni. 

C. unidentaria Haw. Anføres som sjelden Art. To 

Exemplarer 1 Juni 08. 

C. fluctuata L. Ikke sjelden, Juni. 

C. munitata Hüsn. En c? 1 Aug. 06. 

. C. designata Rorr. Adskillige Exemplarer i Juni 06 og 08. 

C. montanata BorckH. Meget alm. over hele Hedemarken, 

Juni—Juli. 

C. bicolorata Hurn. Temmelig alm., Juni— Juli. 

C. miata L. Flere Exemplarer, Mai og Sept. 

C. siterata Hurn. En cf, Juni 06. 

Hydrelia Hüsn. 

. H. obliterata Hurn. Alm. 1 Juni 08, tidligere ikke paa- 

truffet. 



284 W. CHRISTIE. 

Horisme Hüsn. 

194. H. tersata HöBn. Anføres som sjelden og sydlig Art. 

To Exemplarer paa Helgeøen i Juni 08. 

Eupithecia Curtis. 

195. E. venosata FaBr. Ikke sjelden i Juni—Juli. 

196. E. succenturiata L. Alm., Vang og Helgeøen, Juni. 

197. E. pygmeata Hien. En 9 i Juni 06. 

198. E. satyrata Hien. Flere Exemplarer 1 Juni. 

199. F. castigata(?) Hien. Juni. 

200. E. lariciata(?) Freyer. Tre Exemplarer Juni 06. 



Forteckning ófver Norska Characeer, 

uppråttad med leding af de 1 Christiania Universitets Museum 

befintiga samlingarne. 

Af 

L. J. Wahlstedt. 

I. Nitella. 

1. Nitella opaca Ac. 

Denna art synes i Norge vara den allmånnaste inom släk- 

let såsom förekommande från de sydligaste delarne af landet 

till Magerö och Alten. Äfven går den högt öfver hafvet. 

Den år t. ex. tagen af O. Nyauus i Dybdalen under Troms- 

dalstind ca. 1 200^ 6. h. 

N. opaca varierar mycket. De väsentligaste formerna 

aro: 

a) Subcapitata med de fruktificerande bladen kortare och 

sammanböjda till hufvudlika gyttringar. Rikt fruktifice- 

rande. 

b) Laxa med de fruktificerande bladen längre och raka. 

Sparsamt fruktificerande. 

c) En öfvergångsform till Nitella syncarpa (Thuill) (= Ni- 

tella atrovirens Warm.) med fruktifikationsorganen ofta 

inhöljda 1 slem liksom N. syncarpa. 

Det är emellertid svärt att pä torkade ex. med sä- 

kerhet skilja mellan dessa former af N. opaca å ena sidan 

och N. syncapa å andra sidan, liksom det år svårt, ja, hart 
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när omöjligt, att pä sterila ex. skilja N. opaca frän följ- 

ande art. 

Nitella fleæilis AG. 

Laugen ved Kongsberg, Skedsmo. 

Nitella Wahlbergiana W Arr. 

Gullaugstrand vid Lierelvens utlopp. 

Nitella Norvegica W ALLM. 

Nitelven 1 Skedsmo Socken. 

Båda de sisst nåmda arterna anses af A. BRAUN som 

former af Nitella mucronata A. Br. | 

Då Nitella Wahlbergiana utan att variera förekommer 

på många stållen i mellersta Sverige, och de Norska ex. 

fullt öfverensståmma med de Svenska, torde hennes upp- 

stållande som art få anses beråttigadt. Detsamma torde 

sägas om Nitella Norvegica, ifall det vid noggranna under- 

sökningar visar sig att hon utan att variera finnes på flera 

stållen och på olika djupt vatten. 

. Nitella gracilis (Sm.) AG. 

f. minor, tenuior. 

Ullensaker, Yttersó vid Larvik 1 en dam. 

II. Tolypella. 

Tolypella nidifica (MüLL.) 

Hvaler, Slidrefjorden. 

Tolypella Normanniana Norpsr. 

Nordl. 1 Beieren, Solöien. 

Ill. Zychnothamnus. 

Lychnothamnus Wallrothii Rupr. 

f. minor, Hvaler: Vauerkilen pa Vesteróen. 

f. major, Kongsfjorden vid Mandal. 



9. 

10. 

LY, 

12. 

13. 

14. 
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IV Chara: 

Chara Braunii GMEL. 

Drammen 1 Lierelvens mynning. I små diken på ler- 

backarne mellan Nitelven och Öieren, Skedsmo socken i 

Leira, Nitelven, Lilleström. 

f. incrustata. 

Nitelven, Drammen vid Lierelvens mynning. 

Chara crinita WALLR. 

I. elongata. 

Christiansand. 

f. pusilla. 

Vauerkilen (Hvaler). 

f. muricata (minor, viridior, ramosior, optime macroteles). 

Stangeskjær (Hvaler), Kongsfjord vid Mandal. 

Chara foetida A. Br. 

Hvaler, Ullensaker, Utterslev. 

Ehuru Chara foetida i Norge synes hafva en ringa ut- 

bredning, varierar hon icke obetydligt, men då det material 

jag haft till förfogande, år ganska obetydligt, torde det icke 

vara skål att nårmare redogöra hårför. 

Chara contraria A. Br. 

Fiskvågsvandet i Saltdalen, Tuteröen vid Trondhjem, 

Beieren 1 Nordlanden, Kirkevand vid Ofoten, Sjön Nipen 

vid Thordenäs 1 Finnmarken (68,35° n. br.). 

Chara intermedia A. Br. 

f. aculeata. 

Næsötjern vid Kristiania. Kjensrudstjern vid Bærum 

(Christiania). 

f. papillosa. 

Engelöen i Vaag. 

Chara baltica (Fr.) Wautst. 

f. elongata (= Chara Liljebladii Warrm.), macrophylla. 

I Gilsvandet vid Christiansand i bråckt eller nåstan sött 
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vatten på 18’ djup. (Denna form år lemnad under no. 114 

ı Char. exs. af BRAUN, RABENH. 0. STITZENBERGER samt 

under no. 105 i Norpst. et Waursr. Char. Scand. exs. — 

Vid Christiansand år äfven en brachyphyllaform tagen. 

15. Chara polyacantha A. Br. (Char. Eur. exs. 1859). 

Akeröen, Hinnöen ı Brokock. 

Denna art synes icke förut vara angifven för Norge. 

16. Chara aspera Wire. 

f. marina. 

Svinesund, Hvaler. 

f. stagnalis. 

Arekilen (Hvaler). 

17. Chara fragilis Desv. 

Denna art synes vara allmän ı Norge från Hvaler ända 

upp till 695 mm br. 

Den vanligaste formen synes vara f. tenuior, microptila, 

microstephana, men öfven macroptila och macrostephana- 

former förekomma. Äfven förekomma gröfre former (= Ch. 

Hedvigii Ac.) liksom mörkfärgade (= Ch. nigricans WALLM.). 



Om jordbundsstrukturer i polarlandene og plan- 

ternes forhold til dem. 

Af 

Hanna Resvoll-Holmsen. 

(Planche XVIII — XXI.) 

(Foredrag holdt i ,Det Biologiske Selskab* den 29de april 1909.) 

Eve ytrer sig i polarlandene under faa former. De 

fleste planter befinder sig her ved eller i nærheden af sin nord- 

grænse og maa derfor opsøge de voksesteder, som frembyder 

de gunstigste betingelser, en jordbund, dannet af materiale fra 

let forvitrende bergarter, tilstrækkelig fugtighed og den bedste 

belysning. Hvor saadanne betingelser er tilstede, kan der paa 

høie breddegrader dannes en sammenhængende vegetation, om 

end i liden udstrækning. Efter jordbundens beskaffenhed op- 

træder denne vegetation med forskjellig karakter; hvor jordbun- 

den er lerholdig og ikke let slipper fugtigheden igjennem, finder 

man en sumpmark med dens karakteristiske arter af moser, 

Carex; græs og myruld; hvor jordbunden er en tør sand, op- 

træder heden med sine smaa buske, især af lyngfamilien. Ved 

stranden er der. et samfund af bestemte arter, noget forskjelligt, 

eftersom vand- eller lergehalten er overveiende. Hvor marken 

er gjodet, optræder et faatalligt selskab, men yderst frodigt, 

især af Poa-arter, Cochlearia, Oxyria, Saxifraga cernua og 

S. rivularis. 

Af de 3 førstnævnte plantesamfund gaar sumpmarken længst 

mod nord. Heden har i de nordligste egne liden udbredelse. 
Nyt Mag. f. Naturv. XXXXVII. IV. 1909. 19 



290 HANNA RESVOLL-HOLMSEN. 

Paa Spitsbergen forekommer den kun over smaa partier. Her 

findes faa af hedens buske, og bare 2 af dem, Dryas octopetala 

og Andromeda tetragona, er almindeligere udbredt. 

Strandvegetationen, især dens sandflora, har ogsaa liden 

udbredelse i saa nordlige egne som Spitsbergen, Novaja Semlja 

og det nordlige Grønland. Polarlandene har jo med sit ringe 

artsantal yderst faa planter, som er tilpasset til de ekstreme 

forhold, f. eks. en jordbund af saa homogen beskaffenhed som 

strandens og hedens sand. 

Et forhold, som i hei grad maa lette planternes indvandring 

og udbredelse til sammenhængende vegetation paa en saadan 

jordbund, finder man i en jordbundsstruktur, den saakaldte 

rutemark eller polygonmark, som er temmelig hyppig i polar- 

landene. Den er dannet derved, at den lerholdige jordbund ved 

indterring er sprukket op 1 polygoner af en 5- eller 6-sidig form. 

(Pl. XVIII. Revnerne afgir gode spire steder for sporer og fro, og 

der vil 1 disse lidt efter lidt fremkomme en lav vegetation, først 

av lichener og moser, senere af fanerogamer. 

Man kan af PI. XVIII se, hvorledes vegetationen 1 sin udbre- 

delse har fulgt strukturens udvikling. Der vil nemlig først dannes 

store polygoner, her med ca. 2 meters diameter; senere vil disse 

opdeles i mindre. Billedet viser, hvorledes de oprindelige, store 

polygoner nu begrænses af smaa polygoner, som har en diameter 

af ca. 2 dm. Deres kanter og delvis deres flader er bevokset 

med lichener og moser, af hvilke sidste de mest fremtrædende 

er Polytrichum alpinum, Drepanoladus uncinatus og Hypnum. 

sarmentosum; af høiere planter er Salix polaris, Dryas octo- 

petala, Potentilla pulchella og Luzula arcuata f. confusa de 

hyppigste. Det omtalte billede fra Spitsbergen viser en strand- 

terasse, dækket af en sterkt sandholdig ler, afsat under høiere 

havstand. ; 

Fra Spitsbergen er polygonmarken tidligere nævnt af 

SCORESBY, ogsaa af NATHORST, som dog siger, at den her vist- 

nok ikke er fuldstændig udviklet. 
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Først i 1900 er den beskrevet herfra af Tn. Wurrr, som 

nærmere har studeret dens dannelse fra det indre af Wijdebay, 

en af Nordkystens fjorde. Han beskriver, hvorledes den her er 

opstaaet ved, at finere materiale med smeltevandet er ført ud- 

over sletten. Ud paa sommeren, naar vandet har indtaget sit 

normale leie, vil det øverste jordlag tørre ind, og der vil dannes 

sprækker i dette med en saadan anordning, at der dannes 5- 

eller 6-kantede polygoner. Ved næste vaarflom ødelægges denne 

struktur og nydannes atter i sommerens løb. Naar sletten ved 

afsætning af materiale er høinet paa en saadan maade, at 

smeltevandet om vaaren ikke som før flyder udover sletten, 

bliver polygonmarken permanent, og en vegetation kan indfinde 

sig, først af lichener og moser, senere af høiere planter. Før 

jeg nævner mine egne iagttagelser af denne struktur fra Spits- 

bergen, vil jeg omtale dens forekomst fra andre polarlande. 

Fra Novaja Semlja er den beskrevet af von BAER og 

Heuer. Fra Sibirien er den nærmere beskrevet af KJELLMAN 

under navn af rutmark. Efter ham og MippENponrr forekom- 

mer den over hele Sibiriens nordkyst. Paa Grønland synes den 

at være lidet udbredt. Den er iagttaget ved Kap York paa 

vestkysten og Shannonøen paa østkysten. 

K3ELLMAN anser den for en egen plantefattig formation. Fra 

det nordlige af Taymyrhalvøen saa han den yderst fattig; den 

besad ikke engang moser og lichener, men kun fortrykte tuer 

af Aira cespitosa og Catabrosa algida. Von BAER opfatter 

den i modsætning til KJELLMAN bare som et trin i en udviklings- 

række, der ender med plantesamfund som sumpmark og hede, 

alt efter fugtighedsforholdene og jordbundens nærmere beskaf- 

fenhed. Til denne opfatning slutter Wurrr sig, og han be- 

skriver fra Wijdebay dens overgang til disse planteformationer, 

til sammenhængende Dryas- eller Andromeda tetragona-matter, 

som svarer til heden i andre polarlande, eller til sumpmarken 

med dens karakterplanter som Dupontia Fisheri, Alopecurus 

alpinus, Eriophorum Scheuchzeri og Ranunculus hyperboreus. 
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Foruden ved Kap Boheman har jeg iagttaget polygonstruk- 

turen mange steder ved Isefjorden. Den saaes f. eks. ved 

Alkhornet. Jeg saa her fra en fjeldskraaning 1 ca. 200 meters 

høide o. h. ned paa sletten, som over større partier ved revner 

var delt i polygoner med sider paa mange meter. Denne struk- 

tur, som tydelig traadte frem, seet fra fjeldskraaningen, kunde 

med sine store dimensioner ikke saa let erkjendes som polygon- 

struktur, naar man kom den helt nær. Polygonernes flader var 

dækket af en grønskende matte af moser og græs; revnerne, 

som var fra '/» til 1 meter dybe, var fyldt med vand. 

Paa den anden side af fjorden, ved Kap Staratschin, havde 

smeltevandet fra fjeldet afsat en fin lere, hvori polygonstrukturen 

saaes. Et vandsig fulgte det sterkest heldende parti og holdt 

sig her til polygonernes kanter. Et ganske eiendommeligt ud- 

seende fik denne del af marken derved, at det langsomt ned- 

sivende vand var overordentlig rigt paa grønalger. Hver polygon 

var saaledes omgivet af et grønt baand. Der fandtes forøvrigt 

ingen vegetation paa dette parti. 

I Colbay var polygonmarken meget udbredt, ofte paa et 

sent udviklingstrin med sammenhængende plantevekst, hvor den 

oprindelige struktur næsten var udvisket. 

Paa strandterasser saaes mange steder, hvor grunden var 

leret og heldende, runde partier, omgivet af en kant, bevokset 

med moser og Gramineer. Efter snesmeltningen saaes 1 disse 

kun det graa slamdække; senere paa sommeren dannedes der i 

dem smaa polygoner, 1 hvis revner der vokste op masser af 

Königia islandica. De runde partier har vel oprindelig været 

6-kantede, men paa det heldende underlag har polygonerne 

været udsat for en glidning, hvorved de nu vegetationsdækkede 

kanter er dannet. Dette fænomen saaes ogsaa over store stræk- 

ninger oppe paa fjeldplateauer 1 2—400 m. h. o. h. 

PI. XIX, fig. I viser en lerdækket terasse fra Colbaydalens 

østside, ca. 3 km. fra bunden af Colbay. I overfladen sees en 

regelmæssig polygonstruktur med en lav vegetation 1 revnerne. 
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Man ser her ikke bare terassens overflade, men ogsaa dens indre. 

Den havde slaaet 3 store revner, af hvilke den afbildede er den 

største. Den er ca. 5 meter dyb, og siderne bestaar for det 

meste af fossil is, kun de øverste 80 cm. er lag af forskjellig 

beskaffenhed, afvekslende torv, grus- og lerlag. 

Over Colbaydalens flade bund flyder en sterkt slamførende 

elv 1 mange slyngninger, og paa dens sider var grunden ofte 

meget leret og fugtig. Hvor vegetationen ikke var sammen- 

hængende, f. eks. hvor smeltevandsbække havde ført finere grus 

udover, saaes polygonstrukturen tydelig; men ofte var marken 

helt dækket af vegetation og udviklet som sumpmark. Ogsaa i 

dette tilfælde kunde strukturen undertiden erkjendes. Paa det 

følgende billede (Pl. XX) sees, hvorledes polygonerne er fyldt med 

vand, og siderne, som oprindelig har været revner, bestaar al 

hoie moskanter med enkelte fanerogamer som Alopecurus 

alpinus og Eriophorum Scheuchzeri. 

Paa det næste billede (Pl. XIX, fig. 2) fra omtrent samme 

sted, kan strukturen ikke længer sees. Grunden er her helt mos- 

dækket; af fanerogamer er der Eriophorum Scheuchzeri, Alo- 

pecurus alpinus og Salix polaris, og i smaa vandsamlinger Ra- 

nunculus hyperboreus. 

I bunden af Colbay saaes et stort antal strandvolde inden- 

for hverandre, som bestod af sand og finere grus. Baade paa 

strandvoldene selv og paa de morkere partier mellem dem var 

der en tydelig polygonstruktur. Paa den yngste strandvold var 

der ingen plantevekst; ellers var der i revnerne, som var ganske 

grunde, en vegetation af lichener og moser, som holdt paa at 

brede sig ud over fladerne. Jo længere ind man kom, desto mere 

vegetationsdækket var de. Et stort parti af strandvoldene var 

udelukkende bevokset med Mertensia maritima, som næsten 

bare vokste i revnerne. De mørkere partier mellem strandvol- 

dene var fugtige og leret. Her var der en sammenhængende 

vegetation, som dannede en antydning til en arktisk marskflora 

med planter som Glyceria reptans, Carex salina f. subspathacea, 
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Carex ursina og glareosa, Cochlearia officinalis f. groenlan- 

dica og Stellaria humifusa. 

Polygonstrukturen saaes altsaa 1 Colbay paa terasser og 

fjeldplateauer, paa den lerede dalbund og paa sandstranden; den 

saaes desuden ogsaa 1 større maalestok paa de af fint, sort ler- 

skifergrus dækkede fjeldskraaninger langs Calbaydalens sider. 

Som regel saaes i disse bare de fine regelmæssige rids, under- 

tiden vokste der i ridsene planter som Papaver radicatum og 

Polemonium humile. 

Paa Sassenbays sydside var ogsaa polygonstrukturen meget 

udbredt og dannede udgangspunkt for vegetationen, ellers saa jeg 

den i Klaas Billen Bay ved Gips Hook og i Mimers dal. PI. XXI, 

fig. 1, viser en terasse fra sidstnævnte sted. Den laa ca.2 km. fra 

fjorden og var dækket af lerblandet sand, hvis overflade var 

opdelt i polygoner med en gjennemsnitlig diameter af 40 cm. og 

var bevokset med Dryas octopetala paa en saadan maade, at 

den fandtes som en høi kant kun paa hver polygons syd- og 

vestside. Hver polygon var sterkt heldende mod nord og øst, 

hvor polygonsiderne var dækket af nabopolygonens dryas- 

bevoksede og mod syd og vest vendende kant. Dette forhold maa 

skyldes vindens virkning. Terassen, som var beskyttet mod 

syd og vest af de temmelig høie fjelde, laa helt aaben mod 

Nordenskiølds bræ, over hvilken nordosten uden hinder kunde 

naa ned fra den vidstrakte indlandsis. Da sandet er lerblandet, 

blir ikke sandflugten sterkere, end at dryasbevoksningen kan 

holde skridt med den og altid holde sig lidt hævet over sandets 

niveau. Sandflugten hindrer her Dryas fra at udbrede sig 

horizontalt; den udbreder sig istedet vertikalt og danner 20—30 

em. høie kanter. Hvis der ikke havde været sandflugt, vilde 

denne polygonmark vistnok have udviklet sig til en arktisk hede, 

hvor Dryas vilde have dannet sammenhængende matter. Paa 

andre mere beskyttede sandterasser i Mimers dal var der sed- 

vanlig polygonstruktur, ofte med sammenhængende vegetation, 
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der dannede virkelige hedepartier. Almindeligere end Dryas 

octopetala optraadte da Andromeda tetragona. 

Polygonmarken synes at være mere udbredt paa Spitsbergen 

end man før har ment. Overalt, hvor jorden er lerholdig, hvad 

enten den bestaar af rent ler, af sandholdigt ler eller lerholdigt 

sand, af fint lerskifergrus, synes denne struktur at danne sig 

ved markens indtørring. 

Det bliver væsentlig ved Isefjordens forskjellige arme, man 

kan vente at finde den mest udbredt, da bergarterne her er 

lerskifre og sandstene fra devon, trias, jura og terliser, videre paa 

Wijdebays vestside og i Woodbay, hvor devonisk sandsten er 

raadende. | 
At denne struktur maa spille en stor rolle for planternes 

indvandring og udbredelse paa en ny jordbund, er utvivlsomt, 

og specielt i de arktiske lande med sine haarde vilkaar. Rev- 

nerne, som begrænser polygonerne, gir ly for de spirende planter 

og holder længere paa fugtigheden. 

Polygonstrukturen er beskrevet som fremkommet 1 det fine 

forvitringsmateriale, som med smeltevandet føres ud over slet- 

terne. Naar en af lerholdigt materiale dækket havbund hæves, 

vil naturligvis denne struktur lige let opstaa, saaledes som til- 

fældet var med strandterassen fra Kap Boheman. Paa samme 

maade maa den rimeligvis være opslaaet 1 Sibiriens vidstrakte 

slettelande. Naar man her langs Ishavskysten endnu finder en 

betydelig polygonstruktur, men længer mod syd helt bevoksede 

strækninger. enten som sumpmark eller som den saakaldte 

polytrichumtundra, staar vel dette for en stor del i forbindelse 

med jordbundens alder. Hele Vestsibirien har jo tidligere dan- 

net en uhyre havbugt, og den nuværende kyst er vel senere 

hævet over hav end de indre dele af arktisk Sibirien. 

Som jeg før har nævnt, maa polygonmarkens forekomst 

i Isefjorden og Wijdebay staa i forbindelse med de omgivende 

bergarter, som ved sin forvitring danner materiale af en homogen 

beskaffenhed. I den nordenfor Isefjorden beliggende del af vest- 
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kysten har jeg ikke selv iagttaget den eller seet den beskrevet, 

men derimod en anden og langt mere iøinefaldende struktur, 

den saakaldte falske polygonmark, kaldt saa 1 modsetning til 

den før beskrevne egte polygonmark. Pl. XXI, fig. 2, viser 

stenbræmmer, som omgiver partier, der ofte har en tendens til 

at være 6-kantede, og som bestaar af finere materiale, især ler. 

Denne struktur er tidligere nævnt fra enkelte steder paa Spits- 

bergen, fra Beeren Eiland og fra Grønland.  Billedet er fra 

Crossbay, hvor de optrædende bergarter er krystallinske skifre, 

kvartsiter og dolomiter, som sønderdeles 1 ulige grad. 

At gaa ind paa en nærmere forklaring af denne strukturs 

opstaaen skal jeg i denne forbindelse ikke gjøre. Jeg skal blot 

paapege, at denne sortering af materialet maa have en betydning 

for plantevekster. Hvor ikke nogen sortering af materialet 

finder sted, faar vi den almindelige form for fjeldmarken med 

dens yderst spredte vegetation. Hvor sorteringen finder sted, er 

ofte de af fint materiale bestaaende partier dækket af vegetation, 

og det hele minder om blomsterbed med stenkanter omkring. 

I mange tilfælde befinder en saadan falsk polygonmark sig 1 en 

langsom glidning, og polygonfladerne, som da blir udtrukne, kan 

være helt vegetationsløse. Fra Beeren Eiland er der dog fra et 

saadant glidende underlag af SwENANpER omtalt planter. Disses 

rodsystem blev paavirket af bevægelsen: det blev særdeles lang- 

strakt i bevægelsens retning. 

I Crossbay saaes paa de mest hældende steder af denne 

polygonmark, hvorledes stenbræmmerne næsten var trukket ud 

til parallele baand. Men glidningen maatte være ophørt; sten- 

bræmmerne var nemlig paa mange steder helt dækket af lichener, 

moser og endel høiere planter; ogsaa paa de oprindelige 

polygonflader var der en lav vegetation. 

Disse strukturer er ogsaa iagltaget i vort eget land, især 1 

høifjeldet; rimeligvis har de ogsaa forekommet i lavlandet paa en 

tid, da floraen holdt paa at indvandre, men er nu her forlængst 

udvisket. 
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Nyt Mac. r. Narurv. B. 47. | Pr. XIX. 

Fot. H. Resvoll-Holmsen, 

Fig. 1. Terasse med fossil is fra Colbaydalen. 

Fot, H. Resvoll-Holmsen. 

Fig. 2. Sumpmark med Eriophorum Scheuchzeri i Colbay. 
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"ig. 1. Av vinden udformet polygonmark. Fot. H. Resvoll-Holmsen. 
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Figurforklaring. 

Pl. XVIII. Polygonmark fra Kap Boheman. 

Pl. XIX. Fig. 1. Lerdækket terrasse med fossil is fra Colbaydalens østside. 

—»— Fig. 2. Sumpmark med Eriophorum Scheuchzeri i Colbay. 

Pl. XX. Fig. 2. Gammel Polygonmark i Colbay. 

Pl. XXI Fig. 1. Af vinden udformet polygonmark. 

—» — Fig. Falsk polygonmark. 19 





Ueber die Winterknospen der norwegischen 

Gebirgsweiden. 

Von 

Thekla R. Resvoll. 

(Hierzu Taf. XXII— XXIV.) 

le höheren Breiten, wo das regelmässige Wechseln der 

klimatologischen Faktoren das Jahr in Sommer und Winter teilt, 

ist eine entsprechende jährliche Periodieität auch in dem Pflanzen- 

leben bemerkbar. Der Sommer ruft durch seine Sonne und reich- 

liche Feuchtigkeit die Pflanzenwelt „ins Leben“. Die Organe der 

Pflanzen treten in Tätigkeit, Sprosse mit Blättern und Blüten 

entfalten sich und bringen ihre Entwicklung zur Beendigung, wie 

sie auch die Sprosse für das nächste Jahr anlegen. Wenn da- 

gegen die Sonne im Herbst sich neigt, und die Kälte des Win- 

ters das Wasser des Erdbodens bindet, dann wird die Vegeta- 

tion, wenigstens anscheinend, ihre Lebenstätigkeit einbüssen. 

Mit dem Eintritt der schwereren Lebensbedingungen gehen die 

Pflanzen in die Ruheperiode über, was eine Veränderung in ihrem 

Aussehen bewirkt. Die Blätter der Laubgewächse, welche nach 

und nach ıhre grüne Farbe verloren und gleichzeitig ıhre Funk- 

tion abgeschlossen haben, verwelken und fallen zur Erde, und 

zurück bleibt der Baum in ,nacktem“ Zustand, der Zierde des 

Sommers beraubt. 
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Ein näheres Studium solcher „nackten“ Gewächse wird in- 

dessen von hohem Interesse sein. Die an ihnen sich befindenden 

Knospen beherbergen ja die Sprosse des folgenden Sommers, 

und es lässt sich deshalb aus deren Bau Vieles über die Ent- 

wicklungsgeschichte und die Anlagen der Sprosse erkennen. 

Vorliegende Abhandlung wird sich mit den Winterknospen 

der norwegischen Gebirgsweiden beschäftigen. Folgende Arten 

sind hier behandelt: Salix lanata, glauca und lapponum, 

phylicifolia, hastata, arbuscula, myrsinites und die drei 

Zwergweiden, Salix reticulata, herbacea und polaris. Die Arbeit 

zerfallt in drei Hauptabschnitte. Der erste Teil wird eine kurze 

Beschreibung vom Bau der Jahrestriebe geben, der zweite um- 

fasst den Bau, die Anlage und Entwicklung der Knospen und 

der dritte Abschnitt die Knospenschuppen. 

Das Material stammt zum grössten Teil von Knutshö, Dovre- 

fjeld, wo ich den Sommer von Juni bis Mitte September um die- 

ser Studien willen verbracht habe. Mein Spåtherbst-Material ist 

in Röros, ein Teil des Frühlingsmaterials im botanischen Garten 

zu Kristiania gesammelt. 

Die Abhandlung ist der erste Teil einer grösseren Arbeit, 

welche die Ueberwinterung der arktischen Pflanzen behandeln 

wird. 
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qu 

Der Bau der Jahrestriebe. 

Im Systeme der Jahrestriebe der hier zu besprechenden 

Weiden hat eine Arbeitsteilung sich geltend gemacht und hat 

zur Bildung von zweierlei Trieben geführt. Einige von diesen 

sind nämlich rein vegetativ, andere floral. Die vegetativen Jahres- 

triebe treten im Verhältnis zu den floralen als Langtriebe gegen 

Kurztriebe auf. Die ersteren tragen nur Blätter und in deren 

Achseln Knospen, entwickeln aber nie Blüten. Aus den Knospen 

gehen nächsten Frühling ausser neuen Langtrieben zugleich 

Kurztriebe hervor. Diese letzteren schliessen immer ihren Wuchs 

mit Blütenbildung ab und nehmen keinen Teil am Aufbau des 

Stammsystems, das ausschliesslich durch die Langtriebe der ver- 

schiedenen Jahre gebildet wird. Derartige Jahrestriebe haben 

unter den Gebirgsarten Salix lanata, lapponum, glauca, myr- 

sinites, phylicifolia, hastata und arbuscula. Die Zwergweiden, 

Salix reticulata, herbacea und polaris bilden dagegen eine Aus- 

nahme. Hier spielt nåmlich der Spross gleichzeitig die Rolle 

eines vegetativen und eines floralen Jahrestriebes, indem er 

sowohl Blåtter mit im nåchsten Jahre ausbrechenden Achsel- 

knospen als Kåtzchen trågt. 

Die Verzweigung ist immer sympodial. Denn wie schon OHLERT ! 

1837 gezeigt hat und später Henry? und Dörr? um die Mitte 

des vorigen Jahrhunderts beståtigt haben, stirbt das obere Ende 

der vegetativen Sprossachse ab. Es wird dann eine der seit- 

1 E. Ontert: Einige Bemerkungen über die Knospen unserer Bäume und 

Sträucher. Linnea 1837, S. 635 u. 640. 

2 A. Henry: Knospenbilder, ein Beitrag zur Kenntniss der Laubknospen 
und der Verzweigungsart der Pflanzen. Nov. act. acad. Leop. Carol. 

XIV, 1, 1847. 
3 J. CH. Dörr: Zur Erklärung der Laubknospen der Amentaceen. Frank- 

furt a. M. 1848. 
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lichen Laubknospen, gewöhnlich die dem abgestorbenen Zweig- 

ende am nächsten stehende, welche den Aufbau der Achse fort- 

setzt, indem sie als entwickelter Trieb die Richtung des rela- 

tiven Muttersprosses einnimmt. 

Das Zugrundegehen des Sprossendes erfolgt zu verschiede- 

nem Zeitpunkt. doch gewöhnlich früh im Sommer, und es kann 

als Regel gelten, dass der Sprossscheitel die Blattbildung ein- 

gestellt hat, wenn die floralen Triebe ihre Fruchtkapseln öffnen. 

Bei den Arten, die ziemlich gleichzeitig die Blätter und die Blüten 

entfalten, wird es noch früher geschehen; so 

ist bei Salix glauca und den Zwergweiden 

der Vegetationspunkt schon zur Zeit des 

Voltblühens nicht mehr tätıg. Länger lebt 

der Sprossscheitel bei Salix lapponum und 

setzt seine Wirksamkeit fort, erzeugt neue 

Biätter und Achselknospen; noch lange 

nach der Kapselöffnung habe ich diese Art 

mit frischen, halbentfalteten Blättern um die 

Fig.1. Salix lapponum. Stengelspitze gefunden. Doch im Laufe 

Der oberste Spross der Vegetationszeit werden auch diese An- 
(Laubspross). av dessen : 
Grunde die Narbe N lagen abgestorben sein, und nächsten Früh- 

des vorjährigen, ab- ling ist nur ein ca. 1 — ein paar cm. 
gestorbenen Sprossendes 

sichtbar ist. 
langes Zweigende zurückgelassen, das ın 

verwelktem Zustand am Grunde des frischen 

Jahrestriebes eine Zeitlang sitzen bleibt. Wenn es zuletzt abfällt, 

lässt es eine Narbe zurück (Fig. 1,N). Bei den oben genannten Arten 

dagegen, wo das Absterben früher eintritt, werden weniger Blattan- 

lagen gebildet, und diese haben auch nicht die nötige Zeit sich zu 

entfalten, wie auch dann keine Streckung der Stengelinternodien 

erfolgt; deshalb ist das abgestorbene Sprossende weniger bemerk- 

bar und zeigt sich gewöhnlich nur als eine feine Spitze am 

Grunde der obersten Knospe; wenn später diese verwelkte Spitze 

abfällt, ıst nur eine sehr undeutliche Narbe zurück, die leicht 

übersehen wird, weshalb die oberste Seitenknospe dann end- 
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ständig zu sein scheint. Das wirkliche Verhältnis war lange 

nicht aufgeklärt, und die dem Sprossscheitel am nächsten stehende 

Seitenknospe wurde dann als Endknospe betrachtet. Auch 

SCHUMANN scheint in seinem morphologischen Praktikum ! nicht 

hierauf geachtet zu haben. Er schreibt nämlich über Salıx 

fragilis: „Jene (d. h. die Langtriebe) schliessen, nachdem sie 

im Laufe der Vegetationsperiode eine gewöhnlich sehr grosse 

Anzahl von Blättern erzeugt haben, mit einer echten Laubknospe 

ab, die den Winter überdauert und im folgenden Jahre sich 

wieder als Langtrieb weiterentwickelt. Aus den seitlichen Knospen 

in den Achseln der Blåtter aber werden blühende Kurztriebe*. 

Die vegetativen Jahrestriebe tragen, wie bemerkt, in 

den Blattachseln Knospen für das nächste Jahr. Die folgende Be- 

schreibung der Jahrestriebe gilt immer dem obersten Laub- 

spross, da dieser normal der kråftigste ist und zugleich, 

wie eben erwåhnt, die Rolle als Hauptspross übernimmt. Der 

Bau ist ziemlich wechselnd; Achsenlånge, Blattanzahl, Anzahl 

der verschiedenen Knospen und die gegenseitige Anordnung dieser 

letzteren am Muttersprosse sind Verhältnisse, die von Art zu Art, 

wie zum Teil auch individuell schwanken. Am meisten überein- 

stimmend sind in dieser Beziehung die drei Zwergweiden, sie 

werden später für sich beschrieben. Als gemeinsam für die 

Arten ausser den Zwergweiden kann Folgendes hervorgehoben 

werden: 

1. Die Zahl der Knospen entspricht der Blattanzahl nicht, 

da die untersten Blätter keine sichtbaren Knospen entwickeln. 

So können bei Salix lanata bis 4 Blätter knospenlos sein, bei 

Salix lapponwm 1—2, und bei Salix glauca sind gewöhnlich 2 

Blätter ohne Knospen. 

2. Von den Knospen sind zuerst die vegetativen und die flora- 

len, hier kurz Laubknospen und Blütenknospen genannt, zu 

1 Kart Schumann: Praktikum für morphologische und systematische Bola- 

nik. Jena 1904. S. 50. 
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besprechen. Diese sind im Verhåltnis zu einander gesetzmässig 

angeordnet. Bei den meisten Arten sitzen Laubknospen zuoberst, 

dann folgen die Blütenknospen, und unter ihnen wieder Laub- ' 

knospen. Die Blütenknospen nehmen somit die mittleren Plåtze 

auf der Achse ein. Nur Salix lanata zeigt ein anderes Verhal- 

ten. Bei dieser Art sind es nämlich die Blütenknospen, welche 

den oberen Achsenteil einnehmen. Sie kommen in einer Anzahl 

von 1 bis 6, gewöhnlich jedoch 2—3 vor. Die Laubknospen sitzen 

unter ihnen. [Taf. XXII]. 

3. Nicht alle Knospen eines Sprosses werden sich ent- 

falten; immer werden einige und gewöhnlich die meisten von ihnen 

nicht zur weiteren Entwicklung gelangen. Diese bilden dann die 

Reserveknospen. Es sind immer die untersten Knospen, die- 

jenigen die auf die knospenlosen Blätter folgen, welche die Rolle 

der Reserveknospen spielen. 

Diese Knospen, die unter normalen Umständen sich nicht : 

öffnen, treten ın Tätigkeit, wenn die Laubsprosse des Jahres 

in irgendwelcher Weise vernichtet werden. Unter sehr ungün- 

stigen Verhältnissen, wenn alle die normal laubentwickelnden 

Sprosse zu Grunde gegangen sind, werden die Reserveknospen 

ein neues Laubwerk hervorbringen können. Einen solchen Fall 

hatte ich im Sommer 1908 Gelegenheit zu studieren: Auf den 

grossen, ziemlich flachen und von Gebirgswasser durchrieselten 

Feldern um Snehaetta (ein Gebirge in der Dovrekette) weiden 

jeden Sommer grosse Mengen von Vieh. Wie die Hirten er- 

zählen, essen die Kühe mit Begierde die jungen Sprosse von 

Salix glauca, die hier massenhaft an den Flussufern wächst. 

Dieses bewirkt, dass die Sträucher ein sehr eigenartiges, fremdes 

Aussehen bekommen. Erstens sind sie ungewöhnlich niedrig, 

und das Laubwerk ist sehr dicht. Zweitens sind sie meistens 

völlig steril. Indem die oberen Teile wiederholt abgebissen 

werden, verschwinden nämlich sowohl Blütenknospen als Laub- 

knospen, nur die Knospen, die in dem härteren Zweigsystem, 

das von dem Vieh verschmäht wird, sich befinden, werden ge- 
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schont und können sich entfalten Die Dichtheit des Laubwerkes 

ist den kürzeren Internodien im Gebiete der Reserveknospen 

zuzuschreiben. 

Die floralen Triebe bestehen bei Salix lanata und 

lapponum nur aus dem Kåtzchen, bei den übrigen Arten sind 

sie dagegen auch mit Blättern versehen. Sie haben ausser der 

Rolle der Vermehrung wenig Bedeutung und gehen nach voll- 

endeter Samenreifung mit der Vegetationsperiode zu Grunde. 

Dieses gilt auch von den Arten, wo die Kätzchensprosse beblåttert 

sind. Hier scheinen indessen die Knospen, welche sich in den Blatt- 

achseln befinden, ein Weiterleben des Sprosses nach dem Abblühen 

anzudeuten; doch der Spross fållt auch bei diesen Arten als ein 

Ganzes zum Boden, nur eine Narbe auf der Achse hinterlassend. 

Im Folgenden sind einige Zahlen mitgeteilt, welche die Långe 

der Sprossachsen, die Menge von Blåttern und den verschiedenen 

Knospen, wie auch die Anzahl der in der Vegetationsperiode 

zur Entfaltung gelangenden Knospen angeben. Die Untersuchun- 

gen dieser Verhåltnisse sind in der Birkenzone in Drivdalen bei 

Kongsvold Mitte Juli 1908 ausgeführt und umfassen die Jahres- 

triebe von 1907 und 1908, doch, dem früher Bemerkten ent- 

sprechend, sind nur die relativen Hauptsprosse der zwei Jahre 

berücksichtigt. 

Salix lanata. Die Achsenlånge des Jahrestriebes ist ge- 

wöhnlich 5—10 em., geht jedoch nicht selten höher, bis auf 18 

cm., aber sehr selten über 20 cm. hinauf. Die Blattanzahl schwankt 

zwischen 10 und 19 und ist im Mittel 15; hier sind dann alle 

Blåtter, die auf die Knospenschuppe folgen, mitberechnet. Die 

untersten (bis 4, selten 5) gewöhnlich kleineren Blätter waren 

ohne sichtbare Knospen, dann kamen bis 7 Reserveknospen, 

dann 1—5, gewöhnlich 2 Laubsprosse und zuletzt, wie schon 

oben angeführt 1—6, am öftesten 2—3 Kätzchen. Diese Art 

bringt gewöhnlich 4 Knospen zur Entfaltung, und scheint nicht 

mehr als im Ganzen höchstens 6 Knospen austreiben lassen zu 
Nyt Mag. f. Naturv. XXXXVIL IV. 1909. 20 
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können. Es besteht immer eine Korrelation zwischen Laub- 

sprossen und Kätzchen mit Rücksicht auf ihre Anzahl. Werden 

nämlich viele Kätzchen entwickelt, dann ist die Anzahl der Laub- 

sprosse reduziert, und in dem Falle, wo es 6 oder auch 5 Kätz- 

chen giebt, werden keine Knospen als Laubsprosse hervortreiben. 

Sind umgekehrt nur 1 oder 2 Kätzchen da, wird die Zahl der 

Laubsprosse bis auf 4 steigen können. 

Das Verhältnis, dass die Blütensprosse bei dieser Art zuoberst 

auf der Achse sitzen, hat einen gewissen Einfluss auf das Aus- 

sehen des Strauches, indem es Schuld daran ist, dass das Zweig- 

system weniger schön und regelmässig ist (Taf. XXIII); die Zweige 

sind nicht so schlank wie bei den übrigen Arten, und besonders 

an reichblühenden Individuen wirken die vielen dürren Zweig- 

enden störend. Die dürren Zweigstücke sind nichts als die 

oberen Achsenteile, wo die Kätzchen sassen ; diese werden näm- 

lich nach dem Abblühen bis zum ersten Laubsprosse hinab ein- 

trocknen, und bleiben dann am Grunde dieses letzteren für kür- 

zere oder längere Zeit sitzen. Ihre Länge wird natürlich um so 

grösser sein, je reicher an Kätzchen der Trieb gewesen ist. 

[Taf. XXII, 2, 3, 4, el. 

Salix glauca. Die Länge des Jahrestriebes ist gewöhnlich 

8—10 cm., Blattanzahl desselben 10—13; die zwei untersten 

Blattnarben können ohne Knospen sein. Von den Knospen 

werden die obersten 1—2 Laubsprosse, die dann folgenden 2—5, 

oft 4 beblätterte Kätzchen, wonach 2—5 als Reserveknospen 

verbleiben. 

Bei Salix lapponum schwankt die Achsenlänge gewöhnlich 

zwischen 4 und 10 cm., doch ist sie auch bis mehr als 20 cm. 

und, auf der anderen Seite, unter 4 cm. beobachtet worden. Die 

Knospen sind in einer Anzahl von 7—13 vorhanden, von denen 

doch nur die oberen 4—8 treiben werden, während die übrigen 

Reserveknospen bilden. Das häufigste Verhältnis ist dasjenige, 

dass die Kätzchen in einer Anzahl von 1—3, seltener 4—5 die 

Mitte einnehmen, und dass die vegetativen Sprosse sie zu beiden 
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Seiten umgeben, oberhalb der Kätzchen gewöhnlich 2, unterhalb 

derselben 1—2, selten 3, (bisweilen aber 0) [Taf. XXIV, 1]. 

Salix myrsinites hat 2—7 cm. lange Jahrestriebe. Aus den 

Knospen werden die obersten 1—3 (gewöhnlich nur 1) zu Laub- 

sprossen, die dann folgenden 1-3 zu beblätterten Kätzchen, 

worauf bisweilen wieder 1—2 Laubsprosse folgen. 2—4(—6) ver- 

bleiben ungeöffnet als Reserveknospen. Die unteren 1-4 Blät- 

ter sind ohne sichtbare Knospen. 

Salix phylicifolia. Auf 24 gemessenen Jahrestrieben war 

die Achsenlänge 5—24 cm., im Durchschnitt 11 cm. Die be- 

blätterten Kätzchen wurden auf 33 Jahrestriebe gezählt; ıhre 

Anzahl schwankte zwischen 1—5, war doch gewöhnlich 3. Zu- 

oberst auf der Achse waren 0—3 Laubsprosse, und unter den 

Kätzchen auch 0—3 solche. Die Reserveknospen waren am 

häufigsten 4. 

Salix arbuscula zeichnet sich durch viele beblätterten Kätz- 

chen, häufig 7—9 aus; oberhalb derselben sind 1—2—3 Laub- 

sprosse, während solche unter den Kätzchen gewöhnlich fehlen. 

Die Reserveknospen sind 2—4, die Achsenlänge 5—10, durch- 

schnittlich 8 cm. [Taf XXIV, 9]. 

Salix hastata. Die Länge des Jahrestriebes ist von 5— 25, 

gewöhnlich 3—11 cm. beobachtet. Die meisten Triebe haben zu- 

oberst 1—2 Laubknospen, dann 2—6 beblätterte Kätzchen, dann 

wieder Laubsprosse in einer Anzahl von 1—3, selten 4. Die unter- 

sten 1 — ein paar Blattnarben können ohne sichtbare Knospen sein 

Die Zwergweiden, Salix reticulata. herbacea und polaris 

haben wie die übrigen Arten blühende Sprosse und nichtblühende 

Sprosse. Die Ersten sind jedoch nicht wie bei jenen Arten 

als beblätterte Blütensprosse aufzufassen, sie sind vielmehr 

gleichzeitig Laubsprosse und Blütensprosse. Sie gehen nämlich 

nicht am Ende der Vegetationsperiode zu Grunde, fallen nicht 

als ein Ganzes ab, sondern setzen ihr Leben nåchsten Frühling 

durch ihre Knospen fort; es ist hier nur das Kätzchen, das ab- 
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fållt, nicht der ganze Jahrestrieb. Unter gewöhnlich günstigen 

Verhåltnissen blühen alle Sprosse der Zwergweiden, oder doch 

die meisten, und sterile Sprosse sind dann verhåltnismåssig sel- 

ten zu finden. Auf ungünstigen Stellen dagegen, z. B. wo der 

Schnee sehr lange im Sommer liegen bleibt, können sterile 

Sprosse die einzigen sein. — Auch bei dieser Gruppe stirbt die 

Endknospe der vegetativen Triebe und wird durch die oberste 

Seitenknospe ersetzt. Die blühenden Sprosse sind durch das 

Kätzchen abgeschlossen. 

Diese kleinen, mit dem Stammsystem in und an dem Erdboden 

kriechenden Weiden sind im Bau ihrer Jahrestriebe mit einander 

ziemlich übereinstimmend. Die kurzen Triebachsen tragen eine 

kleine Anzahl von Blättern und Knospen, und diese Anzahl ist 

mehr konstant als bei den übrigen Arten. Die Jahrestriebe sind 

bei Salix herbacea nur ca. 4-5 mm. lang und haben, wenn 

sie fertil sind, meistens 2 Blätter, in seltneren Fällen 3. Die ste- 

rilen Sprosse haben dagegen als Regel 3 Blätter, seltener 4 und 

sehr selten wie auf dem abgebildeten Exemplare [Taf. XXIV, 4] 

nur 2. Salix polaris zeigt für die blühenden Sprosse entspre- 

chende Zahlen, nur sind bei den rein vegetativen, die auch für 

gewöhnlich 3 Blätter haben, 4 solche eine völlige Ausnahme, 

während 2 Blätter im Verhältnis häufiger sind. Salix reticulata 

hat auf der ca. 1-3—4 cm. langen Achse mit oder ohne Kätzchen 

am häufigsten 3 Blätter, bisweilen wie auf dem abgebildeten 

Jahrestrieb auch 4 [Taf. XXIV, 3]. 

Die Blattachseln dieser Arten sind alle mit Knospen ver- 

sehen, von denen die obere unter normalen Umständen die kräf- 

tigste ist. Bei den zweiblättrigen, blühenden Sprossen von Salix 

herbacea und polaris wird nur diese Knospe zur Entfaltung ge- 

langen, während die andere als Reserveknospe fortdauert. Auch 

bei Salix reticulata ist dieses das Gewöhnliche, doch kann hier 

zugleich die zweite Knospe entfaltet werden. Die nicht blühenden 

Sprosse bringen in der Regel eine Knospe mehr als die blühenden 

zur Entfaltung. 
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Es wird aus dem Angeführten hervorgehen, dass die Jahres- 

triebe einer Art mit Bezug auf kråftige Entwicklung variirend 

sind. Wenn die Zwergweiden ausgenommen werden, die in 

Blatt- und Knospenzahl mehr konstant sind, wechseln diese Fak- 

toren selbst bei Individuen unter denselben äusseren Verhält- 

nissen, wie auch auf dem einzelnen Strauch und an einem und 

demselben Zweig. Dies kann aus der beistehenden Tabelle 

ersehen werden, welche die Blattanzahl verschiedener auf ein- 

ander folgender Jahrestriebe einiger Zweige von Salıx glauca ın 

Drivdalen zeigt. 

Blattanzahl der Jahrestriebe 20 beliebig gewählter Zweige von 

Salix glauca, in Drivdalen wachsend. 

| Zweig Zweig Zweig Zweig, Zweig, Zweig Zweig Zweig Zweig Zweig 

Bru u mv vv) vun) pm x 

1908 1 13 12 12 9 12 12 | 12 11 12 

190720 GE 10 2.102.219 11 10 8 | 10 9 

1906 11 13 18 | 13 SN 102,242 11 11 11 

190504 | 1314 | 16 | 10 9551 

1904 | 11 15 10 11 12 

S | Zweig] Zweig Zweig Zweig Zweig Zweig, Zweig Zweig Zweig Tue 

E ix XII | XIII | XIV | XV | XVI | | XVI XVI XIX | XX 
| | | ELA === === 

1908 SEEN eat 142 T1919 10 | 10 9 10 

1907 | 7 | Frese FEL 215102 40 7 5 
1906 9 |: 9 9 12 19 | 19 12 8 | 10 8 

1905 | I DID TAa Tarde Sx 10 1 10 
1904 | | FE 10 

| | 

Man wird aus dieser Tabelle sehen, dass die Schwankungen 

der Blattanzahl sich nicht nur auf die verschiedenen Zweige 

beziehen, sondern auch auf die demselben Zweige angehürigen 
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Jahrestriebe. Betrachten wir die Zahlen etwas näher, werden 

wir ausserdem bemerken, dass sie einer gewissen Gesetzmässig- 

keit unterworfen sind. So haben die Jahrestriebe für 1908 ver- 

håltnismåssig viele Blätter, und durchgehends ein paar mehr als 

die Jahrestriebe von 1907; nur zwei Zweige sind ausgenommen, 

nämlich V, wo das Umgekehrte der Fall ist, und XVII, wo beide 

Jahrestriebe gleich viele Blätter haben. 1906 zeigt wieder eine 

Steigerung in der Blattanzahl; zwei Zweige haben jedoch die- 

selbe Zahl, und zwei eine kleinere für 1906 als für 1907. Auf 

älteren Jahrestriehen ist die Zählung der Blattnarben oft ziem- 

lich beschwerlich, und ist deshalb für weniger Zweige aus- 

geführt. 

Es wird einleuchtend sein, dass die Schwankungen der me- 

teorologischen Faktoren von dem einen Jahr bis zum anderen 

die Jahrestriebe prägen und für diesen speziellen Fall also auf 

den Blattreichtum derselben einwirken werden. 

Sehr deutlich ist der Einfluss der meteorologischen Verhält- 

nisse auch dann zu spüren, wenn Individuen derselben Art, an 

sehr verschiedenartigen Standorten wachsend, mit einander ver- 

glichen werden. 

So sehen wir die aufrechten, oft ziemlich hohen Sträucher 

der von Birken geschützten Abhänge, wenn sie auf dem den 

Winden hart ausgesetzten Hochgebirge verwildert sind, als 

ganz niedriges, der Unterlage dicht angeschmiegtes Gebüsch 

wieder. Salix lanata z. B. deren Jahrestriebe in der Birken- 

zone oben beschrieben sind, hat auf ungünstigen Stellen des Hoch- 

gebirges die Länge der Jahrestriebe bis auf 4—1 cm. reduziert 

mit sehr dicht gedrängten Blättern, deren Anzahl nur selten 10 

übersteigt. Von den Knospen werden oft nur ein Kätzchen und 

ein vegetativer Spross entfaltet. Wie Salıx lanata verhalten sich 

in dieser Beziehung auch die übrigen Arten. 

Salix herbacea kann auf ungeschützten Lokalitäten ausser- 

ordentlich klein werden. So habe ich auf Snehaetta in einer 
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Höhe von 1850 m. å. M. diese Art mit nur 2—1 mm. langen 

Sprossachsen und mit sehr kleinen Blättern gefunden. Hier, wo 

der Schnee erst spät im Sommer weggeht, ist diese Art auch 

am håufigsten ganz steril, und die kleinen Jahrestriebe sind nur 

mit 2 Blåttern versehen, wåhrend dieselben Sprosse in tieferen 

Höhen, wie oben erwähnt, 5 und sogar 4 Blätter haben können. 

Zum Vergleich mit dem auf Taf. XXIV abgebildeten Jahrestrieb 

von Salix reticulata sind hier auf Fig. 2 zwei Jahrestriebe von 

derselben Art aus Crossbay auf Spitzbergen in natürlicher Grösse 

abgebildet. Die Pflanze wuchs ca. 10 m. von einer Gletscher- 

front und war ganz steril. Es waren 3 oder 2 Blåtter mit 

Knospen, die dritte Knospe war jedoch sehr klein. 

Fig. 2. Salix reticulata aus Spitzbergen. (Nat. Grösse.) 

2. 

Anlage der Winterknospen und Entwicklung der- 

selben im Laufe der Vegetationszeit. 

Die Weiden gehören zu den ersten Frühlingsgewächsen. 

Sobald das Eis in der gefrornen Erde zu schmelzen anfängt, 

brechen ım Tal die „Palmen“ der Salweide aus der Schale 

hervor. Und wenn im Gebirge die Frühlingssonne den Gesang 

der Bächlein wıeder erweckt hat, gucken die gelben, seiden- 

glänzend-haarıgen Kätzchen der Salıx lanata aus der winter- 

lichen Hülle hervor, wie auch Salıx lapponum bald ihre grauen, 

weichbehaarten Kätzchen zeigt. Salix lanata ist doch unter 

allen Gebirgsarten die früheste, so ist sie sogar mitten im 
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Schnee mit geóffneten Knospen beobachtet worden. Kihlman! 

berichtet von diesem Strauch aus Russisch Lappland: „Am 

8. Mai beobachtete ich in Morästen bei Orlow zahlreiche Sträu- 

cher von Salıx lanata, deren Astspitzen c. 2 dm. hoch von der 

Schneedecke überdeckt waren, welche aber dennoch die Schuppen 

der männlicben Aehren vollständig abgeworfen hatten und stark 

angeschwollen waren.“ Und v. Middendorff? berichtet aus Du- 

dino bei Jenisej: schon am 14. April „guckten theils unmittel- 

bar aus dem Schnee, theils nicht mehr als 11, Zoll über 

die Schneefläche hervorragend, silberweisse Weidenkåtzchen im 

Glanze vollendeter Entwickelung hervor.* 

Selbst habe ich auch Åhnliches in den Gebirgsgegenden um 

Kongsvold gesehen. Das Jahr 1902 hatte einen späten Frühling; 

so war noch über Mitte Juni das Gebirge oberhalb der Birken- 

grenze beinahe in Zusammenhang schneebedeckt, und selbst in 

der Birkenzone, ja sogar bis zum Flussufer hinunter lagen an 

sonnengeschützten Stellen grosse Schneeflecken. Am 17. Jun: 

beobachtete ich ın einer Höhe zwischen 1200 und 1300 m. 

ü. d. M. aus dem Schnee heraufragende und von allen Seiten 

von Schnee umgebene Sträucher von Salıx lanata. Die Knospen- 

decken hatten sich an vielen Knospen geöffnet, und einige Kätz- 

chen waren schon von der Hülle befreit. 

Es kann indessen auch eintreffen, dass Salıx lanata, wie im 

Tale S. caprea die Knospendecken schon im Herbste abwirit. 

was ıch einmal (Anfang September 1901) im Drivtal für einen 

Strauch notiert habe. 

Bei den übrigen Salixarten öffnen die Knospen sich später, 

wie dieses auch mit den Laubknospen von Salıx lanata der 

Fall ıst. | 

I Kınıman, A. Osw.: Pflanzenbiol. Studien aus Russisch Lappland. (Acta 

Soc. pro Fauna et Flora fennica. Helsingfors 1890.) 

? Mippenvorrr: Reise in den äussersten Norden und Osten Sibiriens. 
Petersburg 1864—67. 
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Wenn die Oeffnung der Knospendecken erst eingetreten ist, 

wird die weitere Entwicklung unter gewöhnlich ginstigen Um- 

ständen schnell erfolgen, und der Uebergang von Knospe bis 

zum fertigen Spross wird oft in fast unglaublich kurzer Zeit ge- 

sehehen können. Ich habe für Salix reticulata einige Beobacht- 

ungen über dieses Verhåltnis in der Birkenzone auf Knutshö 

gesammelt. Den 13ten Juni 1902 waren die Knospen von Salix 

reticulata stark geschwollen und im Begriff sich zu üffnen. Am 

17ten waren sie geöffnet, und die haarıgen Blätter mit den röt- 

lich-grauen Kätzchen in ihrer Mitte guckten aus der Knospen- 

decke hervor. Schon am 26sten waren die jungen Sprosse ent- 

wickelt, die Blätter hatten ihre Grösse erreicht (sie waren jedoch 

noch behaart), und die Kätzchen waren ın voller Blüte. Die 

ganze Entwicklung von geschlossener Knospe bis zum blühenden 

Sprosse hatte sich somit in einem Zeitraum von nicht mehr als 

13 Tage vollzogen. 

Ähnliches gilt denn auch für die anderen Gebirgssalices, 

die Knospen werden in kurzer Zeit zu fertigen Sprossen ver- 

wandelt. 

Diese rasche Entwicklung der verschiedenartigen Organe, 

welche einen Spross zusammensetzen, wäre unmöglich, wenn 

eine Vorbereitung nicht vorausgegangen wäre. Das ist indessen 

immer der Fall. Der junge Spross, den wir im Frühling vor 

den Augen haben, ist nämlich kein Kind des Jahres; der hat 

vielmehr ein langes Leben hinter sich, indem er mindestens ein 

ganzes Jahr als Knospe verbracht hat. Denn die Knospen dieser 

Salixarten werden schon früh angelegt, zum wenigsten im voraus- 

gangenen Sommer oder noch früher. 

Ueber den Zeitpunkt der Knospenanlage sind nur sehr we- 

nige genaue Untersuchungen gemacht. Es liegen nur hie und 

da in der Literatur mehr oder weniger unbestimmte Angaben 

hierüber vor. So sagt z. B. Ontert! 1837: „Wenn sich im 

+ Ontert |. c., S. 632. 
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Frühjahre die Blättchen entwickeln, so erscheint meistens mit 

ihnen gleichzeitig in ihrer Achsel schon die junge Knospe für das 

nächste Jahr.* 

Mehr spezielle Studien über diese Verhåltnisse sind erst von 

ALBERT! (1894) vorgenommen, und ihm verdanken wir das We- 

sentliche von dem, was wir bis jetzt von dieser Sache wissen. 

ALBERT, dessen Untersuchungen im Rostocker botanischen Gar- 

ten ausgeführt wurden, hat gefunden, dass die Zeit der Knospen- 

anlage mit den verschiedenen Arten variirt. Bei 15 Bäumen, 

deren Knospen beschuppt waren, begann die Bildung der Laub- 

blätter von Mai bis September im Sommer vor der Oeffnung. 

Unter die frühesten (Mai—Juni) gehören nach ALBERT Betula 

alba, Viburnum opulus und Fraxinus excelsior, während Bäume, 

wie Fagus silvatiea, Acer platanoides, Corylus avellana und 

Sträucher, wie Sambucus nigra und racemosa Anfang Juli, an- 

dere, wie Cratægus oxyacantha Anfang August und Weigela 

rosea erst Anfang September die ersten Laubblattanlagen zeigten. 

Hier ıst indessen zu bemerken, dass die ersten Anlagen der 

Laubblätter nicht mit den ersten Knospenanlagen identisch sind. 

Denn andere Organe sind vor den Laubblättern gebildet, nämlich 

die Knospenschuppen. Werden diese mit in Betracht gezogen, 

was ja doch natürlich ıst, wird der Zeitpunkt der ersten Kno- 

spenanlagen noch länger zurück verschoben, für einige Arten 

sogar bis zum vorhergehenden Jahr, d. h. also denn im zweiten 

Jahre vor der Oeffnung oder im Jahre vor dem Sichtbarwerden 

der Knospen. Dieses ist nach ALBERTS Untersuchungen z. B. 

mit Fagus silvatica und Corylus avellana der Fall, deren erste 

Knospenschuppen schon Anfang August 1891 angelegt waren, 

während die Oeffnung der Knospen erst im Frühling 1893 er- 

folgte. 

1 Argert, P.: Beiträge zur Entwickelungsgeschichte der Knospen einiger 

Laubhölzer. (Forstlich naturwissenschaftliche Zeitschrift, 3, 1894). 
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Andere Forscher, welche über Anlage und Entwicklung von 

Knospen berichten, sind die folgenden: ScHacHrt!, der angiebt, 

dass die Tanne uud Fichte, die Kiefer und Lärche, wie die 

Eiche, Buche, Erle und Birke, ferner der Kirschbaum, der Man- 

delbaum, die Syringe, die Rosskastanie u. m. die Anlage des 

Triebes für das kommende Jahr schon im Herbst in ihrer Kno- 

spe bilden. Er geht aber nicht näher auf die Sache ein. 

ASKENASY? hat die Knospenentwicklung von Prunus avium 

studiert, wie Benrens® die Blütenknospen der  Obstholz- 

gewächse. 

Aus neuester Zeit stammen die Untersuchungen WrEGAND'S *, 

nach welchen die Knospen des Pfirsiches Mitte Juli wohl ent- 

wickelt und schon Anfang Juni in den Blattachseln deutlich 

sichtbar sind. Dieser Forscher giebt jedoch keine genauen Daten 

an, teilt nur als Vermutung mit, dass „in some cases at least, 

the bud fundament may be present as early as the unfolding of 

the previous winter's buds.* 

"Ich werde nun zu meinen eigenen Beobachtungen über 

diese Verhältnisse bei den Gebirgsweiden übergehen. 

Um die Untersuchung so homogen als möglich zu machen, 

habe ich versucht, entsprechende Zeitpunkte für dieselbe bei 

allen Arten zu wählen. Als solche müssen bestimmte Stufen in 

der Entwicklung des relativen Muttersprosses angesehen werden. 

Man wird nämlich finden, dass eine gewisse, ziemlich konstante 

Relation zwischen dem Mutterspross und seinen Knospen be- 

steht, so dass ein bestimmtes Entwicklungsstadium beim Mutter- 

spross einer bestimmten Stufe in der Entwieklung der Knospe 

1 ScHacHr, Hermann: Der Baum. Studien über Bau und Leben der 

höheren Gewächse. Berlin 1853, S. 90. 

? AskENasY: Ueber die jährliche Periode der Knospen. (Bot. Zeit. 1877). 

3 BEHRENS, J.: Entwickelung und Bau der Blütenknospen unserer Obst- 

bäume und Obststråucher. (Gartenflora 47, 1898). 

+ Wiecanp, Kart M.: Some Studies regarding the of Buds and 

Twigs in Winter. (Bot. Gazette 41, 1906.) 
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entspricht. Ich habe dieses zweckmåssiger gefunden, als be- 

stimmte Tage für die Untersuchung zu wåhlen, da an dem- 

selben Datum die Entwicklung höchst verschieden sein kann, 

je nach der Beschaffenheit des Jahres wie auch nach lokalen Ver- 

håltnissen. 

Die hier beschriebenen Salixarten legen ihre Knospen sehr 

fråh an, nämlich mindestens ein ganzes Jahr vor der Oeffnung 

derselben. Untersuchen wir im Friihling die jungen Jahrestriebe, 

kurz nachdem sie die Knospenschuppe durchbrochen haben, 

werden wir bei allen Arten kleine Knospen in den Blattecken 

vorfinden. Ich habe das Stadium gewåhlt, wo der junge Jahres- 

spross ein paar mal so lang wie die an seiner Basis noch sitzende 

Schuppe ist. Der Spross hat auf dieser Stufe nur die åussersten 

Blåtter oder gar keine Blåtter entfaltet, die übrigen schliessen 

noch wie in der Knospe einander und den inneren Teilen 

dicht an. 

Mein Material für das Studium der sich öffnenden Knospen 

stammt wesentlich aus der Birkenzone auf Knutshö ungefäbr 

Mitte Juni, ein Teil desselben auch vom botanischen Garten in 

Kristiania, wo dieses Stadium 1909 in der zweiten Hålfte vom 

Mai eintrat. 

Bei Salix lanata, deren weibliche Kåtzchen zu diesem 

Zeitpunkt eben blühen, lassen auf einem Jahrestriebe, der unge- 

fåhr mal so lang wie die Schuppe ist, mehrere Blätter sich 

leicht losmachen. Ein solcher mit 16 Blåttern, von welchen die 

inneren jedoch nur mikroskopisch zu erkennen waren, hatte in 

den Blattecken folgende Knospenanlagen: 
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Blattnr. | 
| Knos i j aS SÅ > Tatras: varme pen in den ee Sa a entfaltenden Jahres 

gerechnet. trıebes von Salıx lanata. 

1 Keine Knospe. 

2 | Keine Knospe. 

3 Knospe mit geschlossener Knospendecke und zwei 

| Blattanlagen. 

4 Wie 3, doch etwas grósser. 

5 | Wie 4. 
6 | Wie 4. | 

XL e. 
9 Knospe mit drei Blattanlagen. 

2 | 
11 Knospe mit drei kleinen Blattanlagen und kegelför- 

miger Stengelspitze (Kätzchenknospe). 

19—16 | Die Knospen nehmen an Grösse ab um zuletzt nur 

| aus einer undifferenzierten Achsenbildung zu be- 

| stehen, ähnlich wie Fig. 3, 1. 

Salix glauca. Ein Jahrestrieb 2!/smal so lang wie seine 

Schuppe hatte 9 unterscheidbare Blätter mit folgenden Kno- 

spenanlagen: 

Blattnr. 

von unten 

gerechnet. 

Knospen ın den Blattachseln eines sich entfaltenden Jahres- 

triebes von Salıx glauca. 

1 Keine Knospe. 

Knospe, nur aus einer undifferenzierten Achse be- 

| stehend. 

3 | Knospe mit geschlossener Schuppe und zwei jungen 

| Blattanlagen als höckeråhnliche Auswüchse auf 

der Achsenspitze. 

4 Knospe mit geschlossener Schuppe und drei kleine 

Blattanlagen. 
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Blattnr. | 
von unten | Knospen in den Blattachseln eines sich entfaltenden Jahres- 
gerechnet. | triebes von Salix glauca. 

| : j å 
2 Wie 4. 

) Knospe mit geschlossener Schuppe und zwei höcker- 
åhnlichen Blattanlagen. 

7 Knospe nur aus der Schuppe bestehend. 

S | Wie 7, die zwei Blätter der Knospendecke jedoch noch 

| nicht zusammengewachsen. 

9 | Wie 8, die Blätter der Knospendecke jedoch nur als 
zwei Hócker auf der Achsenspitze erkennbar. 

| (Wie 3 in Fig. 3.) 

Salix lapponum. Auf einem Jahrestrieb, 2mal so lang 

wie seine Schuppe, mit den darunter sitzenden weiblichen Kåtz- 

chen im Abblühen, hatte die am weitesten entwickelte Knospe, 

die in der 6ten Blattachsel (von unten gerechnet) sich befand, 

nur die Knospendecke angelegt; die zwei Blättchen derselben 

waren noch nicht zusammengewachsen. 

Salix myrsinites. Auf Jahrestrieben, die ungefähr 2mal 

so lang wie die Schuppen waren, wurden folgende Knospen 

beobachtet : 

Blattnr. 
RE EVER Knospen in den Blattachseln eines sich entfaltenden Jahres- 

gerechnet. triebes von Salix myrsinites. 

1—3  Knospe nur aus einer undifferenzierten Achse bestehend. 
4 Knospe mit zusammengewachsener Schuppe. 
> Wie 4. 
6 Wie 4, die Knospe jedoch kleiner. 
7 Wie 6. 
8 Die Blättchen der Knospenhille nicht zusammenge- 

| wachsen, nur hóckerartig. 
9 | Wie 8, die Blättchen noch kleiner. 

10 | Die Blättchen noch kleiner als bei der vorausge- 

| henden Knospe. 
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Salix hastata hat die verhåltnismåssig grössten Knospen. 

Em Jahrestrieb, ca. 3mal so lang wie seine Schuppe, hatte die 

folgenden Knospenanlagen: 

Blattnr. | 

von unten 

gerechnet. 

© 00 NN I Oe 

10 

11 

15 

Knospen in den Blattachseln eines sich entfaltenden Jahres- 
triebes von Salix hastata. 

Knospe mit zusammengewachsener Schuppe. 

Wie 1, doch etwas grösser. 

Knospe mit vier grossen Blattanlagen, von denen 

die zwei äussersten annåhernd so gross wie die 

Schuppe. 

Wie 3. 

Knospe mit drei Blattanlagen. 

Knospe mit zwei Blattanlagen. 

Knospe mit zusammengewachsener Schuppe. 

Wie 7. 

Die zwei Schuppenhälften noch getrennt. 

Wie 9, die Schuppenblättchen jedoch weniger ent- 

wickelt. 

Die Schuppenblåtter nur als zwei Höcker auf der 

Achsenspitze erkennbar. 

Knospe, nur mit der Achse angelegt; diese ist an 

der Spitze ein wenig eingesenkt. 

Wie 12, die Achse halbkugelförmig, ohne in der Spitze 

eingesenkt zu sein. (Wie 1 in Fig. 3.) 

Salix arbuscula. Ein Jahrestrieb. etwas mehr als 2mal 

so lang wie die Schuppe hatte die grösste Knospe in der 6ten 

Blattachsel, von da an nahm die Grösse der Knospenanlagen 

sowohl abwärts wie aufwärts ab. Die 6te Knospe hatte nur 

die zwei Schuppenblätter angelegt (Fig. 4). 
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Es geht aus dem obigen hervor, dass die beschriebenen 6 

Arten auf dem gewåhlten Stadium des relativen Muttersprosses 

Knospen angelegt haben. Da nun indessen einige von den 

Knospenanlagen schon ziemlich weit entwickelt sind, dürfen wir 

EN JMN 

/. A. JE 

Fig. 3. Salix arbuscula. Junge Stadien der Knospenentwicklung. 

1. Die noch undifferenzierte Achse. 2. Die Knospendecke ist als zwei 

Höcker auf der Achse bemerkbar. 3. Die Höcker haben an Grösse 
zugenommen. 

daraus schliessen, dass die ersten Anlagen noch früher zu finden 

sind. Wählen wir z. B. Salix arbuscula, welche die verhältnis- 

mässig späteste Art ist, und untersuchen wir die eben sich öff- 

nenden Knospen, werden wir in ihren Blattecken sehr kleine 
halbkugelförmige Achsenbildungen vorfinden können, die ganz 

undifferenziert sind. Die ersten Knospenanlagen entstehen somit 

bei dieser Art während des letzten Schwellens und während des 

Aufbrechens der Mutterknospe. 

Die übrigen Arten sind etwas früher, indem ihre Knospen 

auf dem entsprechenden Stadium des Muttersprosses weiter ent- 

wickelt sind. 

Vi 

/ 
A 

Fig. 4. Salix arbuscula. Die Knospe der 6ten Blattachsel ; 
die zwei Blattanlagen der Knospendecke und die flache Achse 

von ihnen umgeben, sind zu sehen (152 X vergr.). 

Vieles spricht indessen dafür, dass die Knospen auch bei 

diesen Arten erst in dem Frühling gebildet werden, gleichzeitig 

mit dem Strecken der jungen Blätter, um den Zeitpunkt des 

Aufbrechens der Mutterknospen. Auf Material vom Spätherbst 
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(Anfang Oktober) habe ich nåmlich in normalen Fållen keine 

Knospen in den Blattecken der Mutterknospen finden können. 

Nur in sehr kräftigen, an Grösse die gewöhnlichen übersteigenden 

Knospen, wie sie besonders in langen, ginstigen Herbsten vor- 

kommen, sind junge Knospenanlagen bisweilen vorhanden, doch 

nur wenig entwickelt, aus einer ganz niedrigen, oben halbeirkel- 

förmig abgerundeten Achse bestehend (wie Fig. 3, 1) oder diese 

ist mit den zwei Schuppenblattanlagen versehen (wie Fig. 3, 2 

u. 3 oder Fig. 4). 

Selbst in einem frühen Stadium lässt es sich bestimmen, 

ob die Knospe eine Laubknospe oder Kätzchenknospe werden 

wird. Die letztere hat nämlich eine höhere, kegelförmige Achse, 

während diese bei den zu Laubsprossen werdenden Knospen 

niedriger und flacher ist (Blattnr. 11, S. 317; Fig. 4 zeigt ein 

Beispiel der flachen Achse einer Laubknospe). 

Noch früher als bei 

den jetzt besprochenen 

Arten entstehen die 

Knospenanlagen bei den 

Zwergweiden. Fig. 5 

giebt einen mikroskopi- 

schen Querschnitt durch 

eine Winterknospe von 

Salix reticulata von 

Herbstmaterial (4ten Sep- 

tember) wieder. Diese 

Knospe kn, ist also für 

das nächste Jahr be- Fig. 5. Querschnitt einer Knospe von 
stimmt. Der Schmitt hat Salix reticulata. Erklärung im Texte. 

ausser dem Kätzchenstiel (ca. 70 X vergr.) 

auch zwei Blaltanlagen getroffen. Indessen finden wir in den 

Achseln dieser Blattanlagen andere Knospen kn», die werden die 

Knospen für das zweite Jahr bilden und erst in diesem Jahre aul- 

Nyt Mag. f. Naturv. XXXXIV. VI. 1909. 21 
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brechen. In der unteren Knospe sehen wir noch ein kleines Knösp- 

lein kn;, das also im dritten Jahre sich als Spross entfalten 

wird. Bei Salix reticulata ist in dieser Weise die Knospe 21, 

Jahr vor ihrem Aufbrechen angelegt; jede Knospe wird also hier 

drei Generationen von Jahrestrieben mitgelebt haben, ehe sie 

sich aus dem Knospenzustand entwickelt. 

Die frühzeitige Knospenanlage dieser Art ist auch von Lunp- 

STRÖM! kurz erwähnt; er hat beobachtet, dass die Sprosse aus 

zwei Jahre alten Knospen entstehen. 

Wie Salix reticulata sind auch die beiden anderen Zwerg- 

weiden, Salix polaris und herbacea, sehr früh in Bezug auf 

die Anlage ihrer Knospen. Im Vorsommer, zur Zeit der Hoch- 

blüte sind die Knospen schon mit blossem Auge leicht wahrzu- 

nehmen. Zu dieser Zeit sind Blåtter und Kätzchen für das 

nächste Jahr angelegt, und die Blattanlagen stützen auch schon 

kleine Knospen. Die Knospen sind somit hier ein Jahr vor 

ihrem Sichtbarwerden und zwei Jahre vor ihrem Austreiben 

angelegt. Und wie die Anlage früh geschieht, so erfolgt 

auch die weitere Entwicklung 

derselben sehr rasch. So sind 

z. B. die jungen Kätzchen der 

weiblichen Pflanze Anfang Juli 

(/;) mit einer schwachen Lupe 

deutlich erkennbar, und in der 

zweiten Hälfte August wird man 

hinter dem Deckblatte die beiden 

Fruchtblätter mıt Samenknospen Eig. 6. Salix herbacea. Junge Blüte 

(24/3) mit Anlagen der Fruchtblätter 3 i 

(f) und Samen., d Deckblatt, n Honig- vorfinden (Fig. 6). 

driise (107 X vergr.) 

In den månnlichen Blüten wurden gegen die Mitte desselben 

Monats ('?/;) die Antherenfücher und im Inneren derselben die 

Pollenmutterzellen beobachtet. 

1 LUNDSTRÖM, Axer Nicoraus: Studier öfver slägtet Salix. Akademisk 

afhandling. Stockholm 1875. 
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Das Verhältnis, dass die Zwergweiden früher als die übri- 

gen Gebirgsweiden ihre Knospen anlegen, dürfte nicht ganz zufällig 

sein. Sie sind, wie bekannt, unter allen Salices diejenigen, die 

am weitesten gegen Norden und am höchsten auf die Gebirge 

gehen, sie sind unter den äussersten Vorposten gegen den ewi- 

gen Schnee und als solche den ungünstigsten Lebensbedingungen 

preisgegeben. Die Gegenden, wo diese Arten zu Hause sind, 

haben, was hier speziell hervorgehoben werden soll, die kürzeste 

Vegetationszeit, und es ist wahrscheinlich, dass das frühe Kno- 

spenanlegen eben hiermit in Zusammenhang steht und als eine 

Art Anpassung an dieses Verhältnis zu betrachten ist. Ein Ver- 

gleich mit Arten aus südlicheren Gegenden wird auch diese An- 

nahme wahrscheinlicher machen. Hier sollen als Beispiele ein 

paar Arten angeführt werden. 

Von Salix caprea wurden den 6ten Mai 1909 Jahrestriebe 

eines männlichen Strauches bei Bestum in der Nähe von Kristi- 

ania untersucht. Der Strauch befand sich eben in voller Blite. 

Ein Trieb, der 5mal so lang wie seine Schuppe war, hatte von 

dem 6ten Blatte an Knospen in den Achseln; diese hatten als 

einzige Blattbildungen die Hülle angelegt, doch war sie noch nicht 

zusammengewachsen. Drei Wochen später, am 27sten Mai, als 

die Kätzchen seit beinahe 14 Tagen abgeblüht waren, und die 

jungen Jahrestriebe schon mehrere z. B. 12 Blätter entfaltet 

hatten, waren die Knospen der letzteren mehr entwickelt, die am 

weitesten gelangten trugen jedoch ausser der jetzt geschlossenen 

Knospendecke nur ein paar Blattanlagen. 

Salix daphnoides war in dem botanischen Garten in Kri- 

stiania am 27sten Mai 1909 abgeblüht mit verwelkten Narben. 

Jahrestriebe, die 5mal so lang wie die Knospenschuppen waren, 

hatten in den Blattachseln folgende Knospen: 
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Blattnr. å : : ! 
à n | Knospen in den Blattachseln eines jungen Jahrestriebes von 
vou unten | er E 

| Salix daphnoides. 
gerechnet. | 

1—6 0 Knospenanlagen. 

7 Eine halbkugelförmige, undifferenzierte Knospenachse 

angelegt. 

8 | Wie 7, die Achse jedoch oben ein wenig vertieft. 

9 Wie 8. 

10 Die Achse mit zwei Höcker, die erste Andeutung der 

Knospenschuppe. 

14 | Wieder wie 8. 

12 0 Knospen. 

Ein Exemplar von Salix alba y vilellina, die in Kristiania 

im botanischen Garten wächst, hatte den 27sten Mai 1909 die 

Antheren noch nicht geüffnet, war jedoch eben im Begriff dieses 

zu tun. 

Ein Jahrestrieb mit 5mal so grosser Länge wie seine Schuppe 

trug folgende Knospenanlagen : 

Blattnr. 
nalen Knospen in den Blattachseln eines jungen Jahrestriebes von 

gerechnet. Salix alba y vitellina. 

1 4 0 Knospen. 

5 Knospenachse halbkugelförmig, undifferenziert. 

6 Wie 5, die Achse jedoch oben schwach vertieft. 

7 Die Achse mit der Knospendecke als zwei Hocker 

| angelegt. 

8 | Wieder wie 6. 

Die dann folgenden Blattanlagen waren sehr 

| klein und hatten keine unterscheidbaren Knospen- 

| anlagen. 
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Diese 3 Arten stehen also ın Bezug auf die Zeit ihrer 

Knospenanlage gegen alle früher beschriebenen zurück, indem sie 

auf einem vorgerückteren Stadium, mit weiterer Entwicklung der 

Jahrestriebe unvollständiger gebaute Knospen besitzen. 

Die betreffenden Salices ordnen sich somit in drei Gruppen, 

nämlich diejenigen, welche als Bewohner der Täler und über- 

haupt günstiger Stellen den verhältnismässig längsten Sommer 

haben; diese legen ihre Knospen am spåtesten an. Dann kommen 

die Arten, die in unsrem Lande auf den höher belegenen Gebirgs- 

seiten ihr eigentliches Gebiet haben und demgemäss eine kürzere 

Vegetationsperiode als die erstgenannten haben; sie legen ihre 

Knospen etwas früher als diese an. Und endlich haben wir die 

Zwergweiden, deren Sommer sehr kurz ist. Sie brauchen 

mehr als eine Vegetationsperiode um ıhre Knospen zur erforder- 

lichen Entwicklung bringen zu können. 

Die jungen Knospenanlagen entwickeln sich ausserordentlich 

schnell weiter. Untersucht man sie 14 Tage später, wird man 

gewiss über die Fortschritte staunen. Wählen wir z.B. Salix 

myrsinites auf ihrem Blütenstadium, wo die Antheren geöffnet 

sind, was in der Birkenzone auf Knutshö 1908 Ende Juni ein- 

trat, so sind die jungen Knospen bedeutend gewachsen und sind 

schon mit unbewaffnetem Auge deutlich zu beobachten. Die vege- 

tativen Knospen haben mehrere Blattanlagen bekommen, ich habe 

bis 6 und 7 solche gezählt. Im Inneren der floralen Knospen 

befindet sich die junge Kätzchenanlage, die gut unterscheidbar 

ist. Ihre Achse ıst stark gewölbt und trägt schon an den Seiten 

kleine warzenähnliche Auswüchse, die zukünftigen Deckblätter. 

(Bien). 

Salix glauca zeigt in ihrem Blütenstadium eine ähnliche 

Entwicklung ihrer Knospen. Die vegetativen Knospen haben 

mehrere Blattanlagen, und das junge Kätzchen hat ein Aussehen 

ungelähr wie eine Himbeere, indem die warzenfórmigen Bildungen 

über die ganze Oberfläche der Achse sich erstreckt haben können. 
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Ganz wie bei Salix glauca verhalten sich auch die Knospen 

von Salix hastata und arbuscula. Auf dem Blütenstadium des 

Muttersprosses sind die vegetativen Knospen bei der ersten Art 

mit ca. 8 Blattanlagen versehen; die c? Kätzchenknospen, die 

schon 2 mm. Länge erreicht haben, sind ganz mit Deckblatt- 

warzen besetzt. Die © Kätzchenknospen sind dagegen nicht so 

weit entwickelt, aus einer grossen Anzahl untersuchter Knospen 

war keine einzige so weit gekommen wie die månnlichen Kåtz- 

chen, indem nur die Basis der Achsenkegel Warzen hatte. Dieses, 

das auch bei den anderen Arten durchgehends der Fall ist, hängt 

wohl damit zusammen, dass die weiblichen Sprosse mehr Nahrung 

Fig. 7. Salix myrsinites. Längsschnitt einer Knospe von 

2Ssten Juni. S Knospendecke, 6 Blattanlagen, k das junge Kälz- 

chen mit Deckblättern als kleine Höcker auf der Achse. 

für die weitere Ausbildung der Blüten zu Früchten und Samen 

verbrauchen als die männlichen, wo die Rolle der Blüten früh 

zu Ende gebracht ist, sodass sıe deshalb an Entwicklung der 

Knospen gegen die letzteren etwas zurückstehen müssen. 

Bei Salix lanata und lapponum, von denen Material an 

demselben Tag (9ten Juli 1908) wie von S. glauca, hastata 

und arbuseula untersucht wurde, waren die Jahrestriebe zu dieser 

Zeit abgeblüht, d. h. die c? Kätzchen waren schon längst verwelkt, 

die © Blüten fingen an reife Samen zu bekommen, und einige 

Kapseln üffneten sich schon. Die Knospen waren in Ueber- 

einstimmung mit der mehr vorgeschrittenen Entwicklung der 

Jahrestriebe länger als bei den übrigen Arten. Die Kåtzehen- 

knospen waren bei Salix lanata 5 mm. bei S. lapponum 
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3 mm. lang und hatten nicht nur die Deckblåtter, sondern inner- 

halb ihrer auch die Fruchtblåtter und die Antheren angelegt, beide 

als kleine, abgerundete Wärzchen, während die Deckblätter 

jetzt an Gröse zugenommen hatten. (Fig. 8). Diese Wärzchen 

sind noch völlıg undifferenziert, und es lässt sich deshalb auf 

diesem frühen Stadium nicht aus dem Bau der Blütenanlagen 

erkennen, ob ein weibliches oder ein männliches Kätzchen aus 

ihnen werden wird. 

Fig. 8. Salix lanata. Junge Blüten mit Deckblatt (d) und 

undifferenziertem Meristemhügel (m) als Anlage zu Frucht- 

blättern (I) und Antheren (II). [9ten Juli 1908]. 

Endlich haben wir als das letzte Stadium den Bau der Knospen 

beim Laubfall im Herbste. Zu der Zeit, wo die Jahrestriebe ihre 

Blätter verlieren, treten die Knospen besonders deutlich hervor. 

Nicht nur haben sie jetzt an Grösse zugenom- 

men, sie haben auch im Inneren eine entspre- 

chende Entwicklung erfahren. Am besten 

zeigt sich dieses bei den Kätzchenknospen. 

Nehmen mir z. B. Salix lanata. Die 

weiblichen Blüten haben jetzt die beiden 

Fruchtblåtter entwickelt, und diese sind S - 

schon zusammengewachsen. In deren In- Fig. 9. Frucht- und 

nerem befinden sich mehrere Samenanlagen, Samenanlagen von Salix 
Sd : : : . lanata. 20sten Septem- 

die indessen noch undifferenziert sind. re F 
ber 1909. (107 >< vergr.) 

(Fig. 9). 
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Auch Arten, die späterblühend sind, wie Salix hastata, 

phylicifolia und arbuscula zeigen eine ähnliche Entwicklung; 

an Material, ca. 14 Tage später (2/10) als dasjenige von Salix 

lanata gesammelt, waren die Fruchtanlagen 

mit Samenanlagen deutlich zu erkennen. 

(Fig. 10). 

Die männlichen Kätzchen haben in 

diesem Stadium grosse Antheren, die so 

wie die Fruchtanlagen sogar mit unbewaff- 

netem Auge sichtbar und mit einer schwa- 

chen Lupe deutlich sichtbar sind. Im In- 

neren derselben lüsst sich eine ziemlich 

weite Differenzierung erkennen (Fig. 11), in- 

E dem die vier Pollensäcke und in ihnen die 
EG 

Pollenmutterzellen gebildet sind. Bei Salix 
Fig. 10. Junge Blüte von | 

Salix phylicifolia (2/10). d 
Deckblatt, f Fruchtblatt, habe ich auch teilweise Pollentetraden beo- 

dn Honigdrüse. bachtet. 

anata und der Tieflandsart, Salix caprea 

So weit sind also die Knospen in ihrer Entwicklung gekommen, 

wenn die Sprosse des Jahres ihre Blåtter verlieren und dadurch 

ihre aktive Wirksamkeit einstellen. Dieser 

Zeitpunkt wird för die hier beschriebenen 

Salices mit dem Einbruch des Winters 

zusammenfallen. Man kann nun fragen: 

Ist dieses der endliche Abschluss der Ent- 

wicklung der Knospen, werden sie erst 

nächsten Frühling weitere Ausbildung er- : 
Fig. 11. Querschnitt der 

Antheren einer jungen 

Winter ausschliesslich eine Ruheperiode für Blütenanlage von Salix 
lanata. (?9/5—08). Etwas 

schematisiert. 

fahren, oder mit anderen Worten: Ist der 

die Knospen? 

Ein paar Forscher haben es versucht diese Frage zu lösen; 

doch sie sind teilweise zu verschiedenen Resultaten gekommen. 
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GeLezNorr! hat während des Winters grosse Wachstumsverände- 

rungen in den Knospen gefunden und nicht nur Vergrösserungen 

der schon vorhandenen "Teile, sondern auch Anlagen neuer Organe 

konstatiert. AskENAsY? und Küster ? geben gleichfalls ein fortge- 

setztes Wachstum der Knospen im Winter an, wodurch die schon 

angelegten Organe sich vergrössern ; doch ist die Vergrösserung in 

den untersuchten Fällen meistens nur eine sehr geringfügige. 

Dieselben Verfasser sind indessen der Meinung. dass neue Or- 

gananlagen im Winter nicht gebildet werden. Askenasy sagt 

hierüber: „Ich zweifle nicht, dass sie (d. h. die Laubblätter) vor 

Eintritt des Winters in der vollständigen Zahl vorhanden sind 

und die vegetativen Knospen wåhrend des Winters dieselbe 

Ruheperiode durchmachen, wie die Blütenknospen.* Nach Küster 

findet im allgemeinen eine Anlage neuer Blåtter im Winter 

nicht statt, wenn eine solche auch ,nicht zu den prinzipiellen 

Unmöglichkeiten gerechnet werden darf“. 

Inwieweit der Winter eine wirkliche Ruheperiode für dıe 

Knospen ist, oder ob er an günstigen Tagen eine Weiterent- 

wicklung derselben gestattet, ıst eine Frage, die ich nicht speziell 

studiert habe. Es giebt indessen eine Tatsache, welche dafür 

spricht, dass die Knospen der Gebirgsweiden im Winter ruhen. 

Dies ist die Beschaffenheit des Winters in den Gegenden, 

wo unsre Salices zu Hause sind. In gewöhnlichen Jahren ist 

die Erde den ganzen Winter gefroren, und der Schnee deckt 

die Vegetation meterhoch oder mehr und schliesst deshalb auch 

die Salices in seinen Teppich ein. Eine Winterentwicklung der 

Knospen unter solchen Naturbedingungen lässt sich nur schwer 

denken. Anders ist es in begünstigteren Gegenden, unter 

I N. Gerezxorr: Observations zur le développement des bourgeons pendant 

l'hiver. Bulletin de la Société impér. des Naturalistes de Moscou 1851. 

? E. Askenasy: Ueber die jährliche Periode der Knospen. Bot. Zeitung. 

QUSS. 

3 Ernst Küster: Ueber das Wachstum der Knospen während des Win- 

ters. Beiträge zur wissensch. Botanik (hsgegeb. v. Fünfstück). Stutt- 

gart 1898. 
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südlicheren Breiten oder ım Tieflande, wo der Winter an und 

für sich milde ist und dazu von warmen Tagen und Auftauen 

des Erdbodens untergebrochen wird; so wie der Fall war in 

der Gegend (Berlin), wo der oben genannte Forscher Küster 

seine Untersuchungen getrieben hat. Er macht speziell darauf auf- 

merksam, dass der Winter ausserordentlich milde war. So waren 

Frosttage sehr selten und wurden nur für Anfang November 

verzeichnet, während das Thermometer häufig am Tage bis 

zu 10° über Null zeigte. Dazu waren Niederschläge häufig 

und reichlich und am meisten als Regen. Unter diesen „som- 

merlichen“ Umständen ist eine Weiterentwicklung in den Knospen 

leichter verständlich. 

Hier sollen auch einige Beobachtungen über die Grösse der 

Knospen dieser Salices angeführt werden. Die Messungen sind 

an Knospen angestellt, die im Begriffe stehen sich zu öffnen, 

zu welcher Zeit sıe natürlich ıhre grössten Dimensionen haben. 

Die Knospengrösse schwankt von Art zu Art, wie auch rein 

individuell. So sind die Knospen eines Jahrestriebes nicht alle 

gleich gross; die oberen sind grösser als diejenigen, die am 

Grunde des Sprosses sitzen. Dazu kommt auch, dass die Kätz- 

chenknospen die vegetativen an Grösse übertreffen. Am meisten 

tritt dieses hervor bei Salix lanata und lapponum, wo die 

floralen Knospen mehr als die doppelte Länge der vegetativen 

aufweisen können. 

Die genannten Arten haben überhaupt von allen die grössten 

Knospen. So geht bei Salix lanata die Länge der Kätzchen- 

knospen bis auf 15—16 mm. hinauf und bei Salix lapponum 

bis 9 mm.; die entsprechenden Zahlen für die vegetativen Kno- 

spen sind indessen nur 5—6 und 4 mm. 

Die Knospengrösse steht jedoch nicht immer im gleichen 

Verhältnis zur Grösse der Art. So hat z. B. Salix reticulata 

eine Knospenlänge von 4—8 mm., während die floralen Knospen 

bei Salix glauca nur 3—6 mm. lang sind und bei Salix ar- 
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buscula 3 4 mm. Die letzte Art übertrifft in Bezug aul. Kno- 

spengrösse nicht viel die zwei kleinsten Zwergweiden, Salia her- 

bacea und polaris, wo die Liinge der Knospen nicht selten 

3 mm. ist. 

9 
DR 

Die Knospenschuppen. 

1. Anlage, Verwachsung, Oeffnen. 

Die Knospendecke der Salices ist im entwickelten Zustande 

aus einer einzigen Schuppe gebildet, die ringsum geschlossen 

ist. Dass sie aber ursprünglich aus zwei Blattanlagen ent- 

standen ist, hat man schon lange vermutet. So führt Onterr ! 

in seiner Tabelle über Schuppen- und Blattanzahl bei den Kno- 

spen verschiedener Bäume für Salıx zwei Schuppen auf; und 

A. Henry? giebt an, dass die Knospenhülle „aus zwei verwach- 

senen Blättchen entstanden ist“. Auch Dörr? fasst die Sache 

in derselben Weise auf, während HartiG* dieses Verhältnis 

ganz anders ansieht; er sagt nämlich, dass die Knospen- 

decke der Weiden „von ihrem ersten Auftreten ab vollkommen 
49 geschlossen ist . . .* und dass „Verwachsung der Ränder eines 

ursprünglich offenen Deckblattes nicht stattfindet . . .“ 

Die Vertreter der richtigen Auffassung stützen indessen 

diese nicht auf eine direkte Beobachtung der ersten Ent- 

wicklungsstadien der Knospen. Ihre Auffassung ist vielmehr 

1 Onrerr: Einige Bemerkungen über die Knospen unserer Bäume und 

Sträucher (Linnaea 1837). 

? A. Henry: Knospenbilder, ein Beitrag zur Kenntnis der Laubknospen 

etc. der Pflanzen. (Nov. Act. Acad. Leop. Carol. XIV, 1, 1847.) 

3 J. Cn. Dörr: Zur Erklärung der Laubknospen der Amentaceen. Frank- 

furt a. M. 1848. 

+ Tu. HartiG: Ueber die Bildung der Knospendeckblätter von Salix und 
Magnolia durch Spaltungsflächen. (Bot. Zeit., 1855 ) 
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auf ein paar Züge im Bau der fertigen Knospe begründet, er- 

stens auf die Tatsache, dass die Hülle zwei im Verhåltnis 

zur Achse lateral belegene Hauptnerven besitzt (s. diese Ab- 

handlung, S. 550) und zweitens auf den Umstand, dass sie Kno- 

spen tragen kann, Knospen, welche lateral belegen sind und als 

die Achselknospen der vermuteten Schuppenhälften betrachtet 

werden müssen !. 

Diese beiden Tatsachen machen die Annahme, dass die 

mützenfórmige Knospenschuppe der Weiden ihren Ursprung aus 

zwei Blattanlagen hat, in hohem Grade wahrscheinlich, und 

meine Untersuchungen haben die Annahme nur bestátigen kón- 

nen. Beim mikroskopischen Studium der ersten Stadien der 

Knospenentwicklung zeigt sich die junge Achse von zwei 

Blättchen umgeben, die ersten, untersten Blattanlagen des 

werdenden Sprosses, durch deren Verwachsung die Knospen- 

hülle entsteht. 

Um diese jüngsten Stadien ohne unnótige Mühe zu finden, 

empfiehlt es sich diejenigen Arten zu wählen, bei denen die 

Knospen im Verhåltnis zur Entwicklung des tragenden Mutter- 

sprosses spät angelegt werden. Ich habe Salix arbuscula als eine 

für diesen Zweck sehr bequeme Art gefunden. Wie schon früher 

erwåhnt, fållt die Anlage der jungen Achselknospen bei dieser 

Art in die Zeit, wo der Mutterspross sich in Entfaltung  be- 

findet. Auf den noch nicht entfalteten Blåttern können dann, 

1 Diese Knospen wird man auf S. caprea leicht auffinden können; ein 
Sehnitt durch den untersten, mit der Achse noch verbundenen Teil 

einer bald brechenden Knospe wird sie zeigen. Noch deutlicher können 

sie am entwickelten Jahrestrieb, an der Basis desselben, auftreten. 

Unter gewissen Umständen treiben sie auch und entwickeln sich zu 

Sprossen, was ich, wo der Mutterspross verletzt war, beobachtet habe. 

Ein ähnliches Verhältnis habe ich auch einmal bei S. myrsinites ge- 

sehen. So fand ich den 27sten Mai 1908 im botanischen Garten in 

Kristiania einen Zweig dieser Art mit drei beblätterten Sprossen aus 

jeder von zwei Knospenhüllen. Sonst sind diese Knospen bei den ark- 

tischen Salices sehr schwer zu erkennen. 
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an den basalen Teilen derselben, die ersten Stadien der Knospe 

studiert werden. Auf Fig. 4 ist eine junge Knospe abgebildet, 

welche von einem Blatte stammt, das schon eine Länge von 6 mm. 

erreicht hatte. Die Knospe zeigt noch nur zweı Blattanlagen, 

welche, die Achse umgebend, die zukünftige Knospenhülle 

repräsentieren. In dem auf Fig. 15, S. 321 wiedergebenen Schnitt 

von Salix reticulata sind auch die zwei Schuppen an der- jüngsten 

Knospe zu erkennen. 

Der zweiblåttrige Zustand der Knospendecke dauert indessen 

nur kurz; schon zu einem Zeitpunkt, wo die ersten Laubblätter 

sich aus dem jungen Stammkegel differenzieren, ist seine Spur 

wesentlich verwischt, und die Decke hat die Mützenform ange- 

nommen. (Hier wird auf die Tabelle S. 317 —19 hingewiesen.) 

Die Verwachsung geschieht von unten an nach oben. Im 

unteren Teil wird die Hülle ringsum vóllig geschlossen. Es ist 

mir unmöglich gewesen, den „nach hinten offenen, schmalen 

Spalt am Grunde* zu entdecken, den Pax! für die Knospendecke 

der Salices angiebt. 

Legt man dagegen den Schnitt durch das obere Ende der 

Hülle, wird man finden, dass die Verwachsung an einer Stelle 

nicht ganz vollständig ist, oder eigentlich, dass sie hier in an- 

derer Weise geschehen ist als sonst. Schon mit einer Lupe 

oder bei grösseren Knospen selbst mit unbewaffnetem Auge ist 

an der Rückseite (der der Mutterachse zugekehrten Seite) des 

obersten Teils der Knospenhülle eine schmale Furche sichtbar, 

die sich auch auf die eigentliche Spitze hinüberzieht (Fig. 12, 1). 

Diese Furche ist in der Art entstanden, dass die ursprünglichen 

Schuppenründer hier eingebogen sind. Sie sind noch auf der 

erwachsenen Hülle deutlich zu erkennen, einander mit ihrer 

morphologischen Unterseite berührend, während ihre Ver- 

! F. Pax: Salicaceæ. Engler u. Prantl, Natürliche Pflanzenfam. Theil 

III, 1889. 



334 THEKLA R. RESVOLL. 

bindung nur durch die Kutikula bewerkstelligt wird (Fig. 12, 2 

und Fig. 7). 

Wenn die Knospen vor ihrer Oeffnung geschwollen sind, 

wird die Furche undeutlicher und kann anscheinend ganz ver- 

schwinden. Doch spielt sie, wie unten näher erörtert, bei der 

Oeffnung der Schuppen eine gewisse Rolle. 

1: 2. 

Fig. 12. 1. Knospenschuppe von Salix reticulata von der Riickseite 

gesehen. Die Furche ist im oberen Teile sichtbar. 2. Querschnitt 

durch die Spitze einer Knospenschuppe von Salix myrsinites, die ein- 

gebogenen Blattrånder zeigend. 

Es soll nun zur Oeffnung der Knospenhülle übergangen 

werden. Wenn man im Winter die Salixknospen anfühlt, 

wird man bemerken, dass die Schuppe im Verhiiltnis zur Kno- 

spe weit ist, und zugleich dass die Knospe nur den unteren 

Teil der Hülle einnimmt, während die obere Partie ganz leer 

ist. Die Hülle hat von Anfang an, als die ersten Blattbildungen 

des Sprosses, den übrigen Knospenteilen gegenüber einen bedeu- 

tenden Vorsprung und tritt dazu bald in Funktion, wåhrend die 



UEBER D. WINTERKNOSPEN D. NORW. GEBIRGSW. 309 

eigentliche Knospe in verhåltnissmåssiger Ruhe verbleibt. Dieser 

Zustand dauert an, bis der Frühling die Wasserzufuhr an die 

Wurzeln wieder erlaubt, wodurch auch die Knospen einen Zu- 

fluss von Wasser erfahren, was eine Schwellung dieser Or- 

gane bewirkt. Die jungen Anlagen werden dann an Grösse 

zunehmen und schliesslich den ganzen Raum in der Schuppe 

ausfüllen, die bei noch weiterem Schwellen ausgedehnt wird. 

Die Schuppe wird aber nicht lange mit der Ausdehnung der 

inneren Anlagen Schritt halten können, die Grenze ıhres eigenen 

Streckungsvermögens wird bald erreicht werden, worauf denn 

ihre Oeffnung beginnt. Diese geht in den meisten Fällen sehr 

regelmässig vor sich, sie fängt auf derselben Stelle an und 

schreitet nach derselben Linie fort. Die Lage der Oeffnungs- 

line ergiebt sich schon aus dem anatomischen Bau der 

Schuppe. Ein Querschnitt wird nämlich zeigen, dass diese eine 

schwächste Partie besitzt, die dünner ist als die übrigen Teile, 

und die dünnere Kutikula hat; sie verläuft als ein zusammen- 

hängender Streifen von der Spitze bis zur Basis der Schuppe an 

der Rückseite derselben. Der erste Spalt entsteht an der Spitze 

und gewöhnlich dadurch, dass die Ränder der oben erwähnten 

Furche aus einander weichen; es gucken dann sofort feine, 

seidenbehaarte Blattspitzen hervor. Unmittelbar darauf schreitet 

die Oeffnung fort unter dem wachsenden Druck von innen, und 

es spaltet sich zuletzt die Schuppe bis zur Basis. Auch an der 

Aussenseite kann die Spaltung von oben an ein kürzeres oder 

längeres Stück erfolgen (Taf. XXIV, 2); doch bleibt der Spalt hier 

gewöhnlich ganz kurz, nur bei sehr dicken Knospen geschieht 

es bisweilen, dass die Schuppe bei der Oeffnung in zwei Teile 

zerlegt wird. 

Die geöffnete Knospenschuppe erleidet ein verschiedenes 

Schicksal, das Gewöhnliche ist, dass sie sehr früh abfällt, oft 

schon während der Entfaltung der ersten Blätter; wenigstens 

wird sie verschwunden sein, wenn der Spross die Höhe seiner 
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öntwicklung erreicht hat. Nur zwei Arten zeigen ein abwei- 

chendes Verhalten, diese sind S. reticulata und S. myrsinites, 

bei welchen die Schuppen sehr lange aufsitzen bleiben; nicht 

nur dauern sie den ganzen Sommer hindurch, sondern können 

oft an der Basis mehrjähriger Sprosse beobachtet werden. Dieses 

rührt bei S. reticulata von dern Umstand her, dass die Schuppe 

bei der Oeffnung nicht vollständig gespalten wird; sie bleibt 

nämlich ım unteren Teile verwachsen, wo- 

T ) durch sie den Sprossgrund manschetten- 

i | lórmig umgiebt (Fig. 13). 

i | Bei S. myrsinites dagegen spaltet sich 
| 
ou) 

die Schuppe in normaler Weise, und sie 

bleibt hier mit ihrem basalen Rand an der 
Fig. 13. Eine geöffnete 

Knospenschuppe bei Sa- 

lix reticulata. 

Eine zweite Oeffnungsweise zeigen die Schuppen der Kätz- 

chenknospen bei S. lanata und lapponum. Die dicke und rund- 

liche Form dieser Knospen bewirkt, dass die Schuppen bei 

der Schwellung ım unteren Teile einem 

Achse angewachsen. 

stärkeren Druck als am oberen Ende, das 

fortwährend leer bleibt, ausgesetzt werden, 

und dass demgemäss die Oeffnung hier von 

unten an geschieht, während die Schuppe 

an der Spitze geschlossen bleibt (Fig. 14). 

Gleichzeitig mit der Oeffnung löst sich die 

Schuppe auch von der basalen Verbindung 
WS 

EC und wird dann von dem sich entwickeln- _ SEM \ 

den Kätzchen und mit ihm ın die Höhe dne Diete de 

gehoben, worauf sie eine Zeitlang auf der knospe von Salix lap- 

Spitze desselben sitzen bleibt (Taf. XXII, ponam 

Fig.3 und 4). Diese Schuppen fallen jedoch in allen Fällen verhält- 

nismåssig sehr früh ab; schon lange ehe die Blüten ausgetrieben 

sind, haben die Kätzchen ihre Knospendecken verloren. 
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Endlich haben wir bei den Laubknospen von Salix lanata 

eine dritte Oeffnungsweise, welche für diese Art eigentiimlich 

zu sein scheint. Gleichzeitig mit der Schwellung der Knospe 

spaltet sich hier die Schuppe in zwei Schichten, in eine äussere 

und eine innere, welche sich unabhängig von einander verhalten. 

Während sich die Erstere wie gewöhnliche Schuppen auf der 

Rückseite spaltet und dann als eine trockene Schale an der 

Basıs der Knospe eine Zeitlang verweilt, fängt die innere Schicht 

Fig. 15. 1. Knospe von Salix lanata ; die Schuppe ist geöffnet und zeigt 

die zwei Schichten. 2. Die Knospenschuppe derselben Art; die äussere 

Schicht ist punktiert. Die Gefässbündel gehören alle der weit grösse- 
ren, inneren Schicht an. 

an sich zu verlängern und streckt sich mit der heranwachsenden 

Knospe, die sie als eine dünne, durchscheinende, gelbgrüne 

Haut umschliesst (Fig. 15). Auch LuBBock! hat dieses Verhältnis 

beobachtet, doch ohne die Sache näher zu beschreiben. 

Die Entstehung der zwei Schichten ergiebt sich aus der 

Entwicklungsgeschichte der Schuppe. Schon auf einer frühen 

Stufe zeigen sich auf einem Querschnitt, wie später (auf S. 349) 

1 Lupsock: Buds and Stipules. Journal of Linn. Soc. Vol. 33, 1897 — 98, 

S. 954. 

Nyt Mag. f. Naturv. XXXXVI. IV. 1909. 29 



338 THEKLA R. RESVOLL. 

näher ausgeführt, längs der Mitte der Schuppe mehrere Laku- 

nen, die nach und nach an Zahl und Grösse zunehmen, um 

zuletzt mit einander zu verschmelzen, wodurch eine mittlere, 

zusammenhängende Lakunenschicht entsteht, die die Spaltung 

der Schuppe bewerkstelligt. Diese Lakunen sind ausserhalb der 

Gefässbündel belegen, und daraus folgt, dass die äussere Schicht 

der Gefässbündel völlig entbehren muss, während die innere 

Schicht sämmtliche besitzt. 

In diesem Umstand haben wir die Erklärung des verschie- 

denen Verhaltens der Schuppenschichten bei der Oeffnung zu 

suchen. Der „Wuchs“ der inneren Schicht ist nämlich nur eine 

Folge davon, dass diese als Träger aller Gefässbündel einen reich- 

hchen Zufluss von Wasser bekommt, wodurch ihre Zellen ge- 

füllt und ausgedehnt werden. Die äussere Schicht dagegen 

wird durch die Abspaltung von dem gefässbündelführenden Teil 

von der Wasserzufuhr völlig abgeschlossen und muss deshalb 

vertrocknen. Fig. 15, 2 zeigt den Grössenunterschied der bei- 

den Schichten. 

Das Schwellen der Innenschicht ist schon vor der Oeffnung 

bemerkbar, indem diese dann kleine Falten zeigt. Ich habe in 

einer noch geschlossenen, aber geschwollenen Knospe die 

beiden Schichten gemessen und bei der Aussenschicht eine 

Länge von 16,1 mm. gefunden, während die Innenschicht eine 

Länge von 18,5 mm. hatte, was also eine Differenz von 2,4 mm. 

ergab. 

Dieses Andauern der Knospendecke nach der eigentlichen 

Oeffnung dürfte nicht ohne Bedeutung für die jungen, austrei- 

benden Anlagen sein. Besonders für Salıx lanata, deren Kno- 

spen oft schon zu einem Zeitpunkt zu brechen anfangen, wo das 

Eis im Erdboden nur wenig getaut ist, während gleichzeitig die 

jungen Sprosse dem Einfluss der Sonnenstrahlen ausgesetzt sind, 

wird die fortwährende Umhüllung der Laubknospen einen guten 

Schutz gegen schädlichen Wasserverlust gewähren können. 
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Die jungen Kätzchen, welche bei Salix lanata und lapponum 

noch früher als die Laubsprosse ins Freie treten, haben in ihrer 

sehr dichten Haarbekleidung ein gutes Schutzmittel; doch 

werden auch diese von den Schuppen Nutzen tragen können, 

indem die jüngsten Teile derselben, die Kätzchenspitzen, die 

erste Zeit nach der Oeffnung durch sie der direkten Einwirkung 

der Luft entzogen werden. 

2. Morphologie der Knospenschuppen. 

Die äussere Form der Knospen ist, wie auch SCHNEIDER ! 

bemerkt, schwankend, und es finden sich bei Salix „alle Ueber- 

gänge von der runden bis zur zweischneidigen, einem Enten- 

schnabel ähnelnden Form“. Beispiele der letzteren Form liefern 

unter den hier beschriebenen Weiden die Knospen von Salix 

phylicifolia, lapponum und hastata. Mit der Knospenform in 

naher Verbindung steht natürlich die Form des Schuppenquer- 

schnittes. Sie ist nicht konstant, sondern variirt etwas unter 

den verschiedenen Arten. 

Die Form des Querschnittes wechselt von annähernd cirkel- 

rund bis eckig — stumpf 4- oder 3-eckig (Fig. 16). Für die 

Form wesentlich massgebend ist das Verhalten der Knospe zur 

tragenden Achse. Ist die Knospe nämlich dem Zweige fest an- 

gedrückt, wird die Rückwand derselben flach werden, ist sie 

dagegen mehr freistehend, wird diese Wand mehr ihre natür- 

liche, gewölbte Form annehmen. Die zuoberst stehende Knospe, 

die mehr frei ist, wird deshalb auch einen rundlicheren Schup- 

penquerschnitt haben als die Knospen weiter unten am Zweige. 

Selbst auf derselben Knospe kann die Form wechseln, der un- 

tere, angedrückte Teil ist mehr eckig als der obere, mehr frei- 

1 Camitto KARL SCHNEIDER: Dendrologische Winterstudien, Jena 1908. 

S. 49. 
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stehende. Beistehende Fig. 16, 4 und 6 zeigt diese Verhältnisse 

bei Salix phylicifolia. 

Die Farbe der Knospendecken wechselt etwas mit der Ve- 

getationszeit. Als jung haben alle Knospen frisch grüne Farbe, 

und dieses dauert ziemlich lange an. So habe ich für sämmt- 

liche Arten frisch grüne Knospenschuppen am 30sten Juli (1908) 

notiert, nur bei Salix glauca graugrüne. Gegen den Winter 

EG 

4. 5. 6. 

Fig. 16. Querschnitte einiger Knospenschuppen. 1. Salix ar- 

buscula im unteren Teil der Schuppe. 2. Salix glauca. 
3. Salix herbacea, ,Endknospe* 4. 5 u. 6. Salix phylicifolia 

5 basaler Teil einer dem Zweige angedriiekten Knospe, 4 Spitze 

und 6 unterer Teil der ,Endknospe“. 1. Lakunen. k. Kork. 

wird die Farbe gewöhnlich dunkler. Anfang Oktober (1908) 

habe ich die Knospen bei Salix hastata, arbuscula, reticulata, 

herbacea und polaris als dunkel olivengriin angegeben, für Salix 

myrsinites nussbraun. Bei Salix lanata sind die haarigen Kåtz- 

chenknospen gelb. Sehr schön gefärbt, kirschenrot bis tiefrot 
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fand ich zu dieser späten Zeit die Knospen von Salix lapponum 

und phylicifolia (hier auch die Achsen der letzten Jahrestriebe), 

was durch die Farbe des Blattfusses noch äusserlich hervorge- 

hoben wurde; die Blattbasen, welche bei den arktischen Salices 

sich sehr lange fleisch- und saftvoll erhalten, wenn die Blatt- 

flächen schon längst dürr und för den Strauch wertlos sind, 

waren nämlich bei Salix lapponum citronengelb, bei der letzt- 

genannten Art gelblich-rot oder rot. 

Die erste Arbeit, die ausführlich den anatomischen Bau 

der Knospenschuppen behandelt, ist Arescnouss!: Om den inre 

byggnaden i de trädartade växternas knoppfjäll. Aus früheren 

Zeiten sind nur vereinzelte Angaben in ScHAcHTS? Werken vor- 

handen. 

Schacht sagt hierüber (S. 98) nur Folgendes: „Die Anatomie 

der Knospenschuppen ist sehr einfach, sie bestehen aus Paren- 

chym, dessen Wände sich mehr oder weniger verdicken; ihre 

Oberhaut besitzt, soweit mir bekannt ist, keine Spaltöffnungen, 

sie enthalten auch keine Nahrungsstofte für die Pflanze, son- 

dern scheinen einzig und allein zum Schutz des jungen Triebes 

vor äusseren schädlichen Einflüssen — — — — — bestimmt 

zu sein, — — — — — . Und auf Seite 97 wird eine geringe 

Ausbildung der Gefässbündel als typisch für die Knospenschup- 

pen hervorgehoben. Areschoug, der die Knospen einer grossen 

Anzahl Arten von verschiedenen Gattungen beschreibt, hat auch 

einige Salices herangezogen, unter denen besonders S. lanata 

ausführlich behandelt ist. Von späteren Arbeiten über die Ana- 

tomie der Knospenschuppen sind zu erwähnen diejenigen von 

1 Lund 1871. 
? 1. Lehrbuch der Anatomie und Physiologie der Gewächse. Berlin 1856 

und 2. Der Baum. Berlin 1853. 
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MikoscH!, GóBEL?, ADLERZ?, Grüss*, Capura®, Feist! und 

SCHUMANN”. 

Das Hautgewebe der Knospenschuppen. Die Aufgabe 

der Knospenschuppen ist diejenige. die jungen Sprossteile 

gegen schädliche Einflüsse von aussen zu schützen. Ihre Wirk- 

samkeit fängt mit der frühen Anlage des Sprosses an und 

dauert, bis dieser sich aus der Knospe entfaltet. Die Schuppe 

funktioniert also wenigstens einen Sommer und einen Winter. 

Besonders in der kalten Jahreszeit, wo der Zugang an Wasser 

wegen des gefrornen Erdbodens sehr spärlich ist, wird ihre Be- 

deutung in erster Reihe diejenige sein, die Knospen vor Was- 

serverlust durch Verdunstung zu schützen. Wir sehen deshalb, 

dass die Winterknospen für gewöhnlich in ihren Deckschuppen 

besondere Einrichtungen aufweisen, welche dazu beitragen die 

Transpiration herabzusetzen. Besonders hat das Hautgewebe 

einen festen Bau, der sich entweder nur auf die Epidermis be- 

schränkt, oder diese ist, wie bei mehreren Gewächsen z. B. 

Aesculus, Ulmus, Populus und Pyrus (nach Areschoug und 

Schumann) durch ein Periderm verstärkt. Spaltöffnungen sind 

so gut wie nie ın der Epidermis vorhanden. 

1 K. Mixoscn: Beiträge zur Anatomie und Morphologie der Knospen- 

decken dicotyler Holzgewächse (Sitz. ber. Königl. Akad. Wiss. Math.- 

Naturw. Kl. 74, I, Wien 1877.) 

2 K. Göger: Beiträge zur Morphologie und Physiologie des Blattes. 

(Botan. Zeit. 1880.) 

3 E. Anrerz: Bidrag till knoppfjällens anatomi hos tråd och buskartade 
växter. (Bih. till k. svenska vet. akad. handlingar. Bd. 6. Stock- 

holm 1881.) 

Jon. Grüss: Die Knospenschuppen der Coniferen und deren Anpassung 

an Standort und Klima. (Inaug. Diss., Berlin 1885.) 

5 R. Capura: Physiologische Anatomie der Knospendecken dicotyler 

Laubbäume. (Breslau 1887.) 

6 A. Frist: Ueber die Schutzeinrichtungen der Laubknospen dieotyler 

Laubbäume während ihrer Entwicklung. (Nova Act. Leop. Carol. Ak. 

Naturf. 2. 1887.) 

C. R. G. Schumann: Anatomische Studien über die Knospenschuppen 

von Coniferen und dicotylen Holzgewächsen. (Bibliotheca botanica, 

Cassel 1889.) 
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Wie schon früher in dieser Arbeit bemerkt, gehören die 

Salices zu den sehr wenigen Gewächsen, welche functionell 

gesehen nur eine Knospenschuppe besitzen. Mit diesem Ver- 

håltnis vor Augen scheint es natürlich, in dem anatomischen 

Bau dieser Pflanzen besonders wirksame Vorrichtungen zum 

Fig. 17. Teile von Schuppenquerschnitten einiger Salixarten. 

1. S. reticulata (4/9 02). 9. S. glauca (249 08). 3. S. hastata 

(2/10 08). 4. S. arbuscula (2/19 08). a. Aussenseite. 6. Innen- 
seite der Schuppe. 5. S. herbacea (2/10 08). e. Epidermis, 

k. Kork, I. Lakunen. (305 X vergr.) 

Schutz gegen Wasserverlust zu erwarten. Und in der Tat zeigt 

die Epidermis einen nicht gewöhnlichen Bau, indem ihre Wände 

ausserordentlich dick und fest sind. Es giebt überhaupt wenige 

Bäume oder Sträucher, welche eine ähnliche Wanddicke in den 

Epidermiszellen der Schuppen aufweisen können. 
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Fig. 17 zeigt die ausserordentliche Dicke der Aussenwände. 

Die Querwände sind auch in ihren äusseren Teilen etwas ver- 

dickt, während die inneren, Teilen wie die Innenwände der Epi- 

dermiszellen nur dünn sind. Diese Verdickungsweise der Quer- 

wände bedingt die Form der Epidermiszellen, welche sich nach 

aussen mehr oder weniger zuspitzen. 

Von dieser dicken Aussenwand, nımmt die Kutikula einen 

bedeutenden Teil ein. Werden die Querschnitte durch Chlorzink- 

jod gefärbt, zeigt sich zu äusserst eine breite, gelbe Leiste, die 

nach innen mit einer scharfen Grenze in eine prachtvoll gelblich- 

rubinrote Schicht übergeht. Diese letztere, die Kutikularschicht 

grenzt direct an das Zelllumen, wie sie auch den verdickten, 

äusseren Teil der Querwånde bildet, wie es aus der Fig. 17 

hervorgeht, wo sıe schwarz abgesetzt ist. Dieses Verhalten, 

dass die Aussenwand in ihrer vollen Breite kutikularisiert ist 

und keine Celluloseschicht übrig lässt, ist indessen nicht den 

Salices eigen; es ist vielmehr der gewöhnliche Fall bei Knospen- 

schuppen überhaupt, und ist bei simmtlichen in dieser Beziehung 

untersuchten Gewächsen beobachtet worden!. 

Diese dicke, fest gebaute Aussenwand der Epidermis ist 

das effektive Schutzorgan der Knospe. Die so gut wie imper- 

meable Wand liegt als eine zusammenhängende Decke über 

den Zellen, indem Spaltöffnungen in den Schuppen der Salices 

nie vorhanden sind. Dazu kommt auch der oben erwähnte 

Umstand, dass diese Decke sich zwischen die Epidermiszellen 

hinuntersteckt, wodurch jede Zelle in ihrem äusseren Teile von 

der Kutikularschicht umgeben wird. Betrachtet man eine solche 

Schuppe von der Aussenfläche, bekommt man ein ganz sonder- 

bares Bild: die Epidermiszellen erscheinen als kleine Inseln in 

der Kutikulamasse (Fig. 18). 

Auf der Innenseite der Schuppe hat die Epidermis einen 

einfacheren Bau. Erstens ist hier die Kutikula nur dünn und 

1 Schumann |. c., S. 4. 
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liegt unmittelbar auf der Cellulosewand, indem die Kutikular- 

schicht hier fehlt. Auch fehlen die Verdickungen der Zwischen- 

wände, die hier überall dieselbe Dicke aufweisen. Sie sind 

durchgehends nur dünn und zeigen Cellulosereaktion. Dieses ist 

auch mit den Innenwänden der Fall. Die Gleichförmigkeit der 

Zwischenwände und der Mangel an lokalen Verdickungspartien 

auf denselben sind die Ursache davon, dass die Epidermiszellen 

der Innenseite eine viel regelmåssigere Form besitzen als die- 

jenigen der Aussenseite (Fig. 17, 1 und 4, b). 

Ueber den Inhalt der Epı- 

dermiszellen in Knospenschuppen 

ist nur sehr wenig in der Lite- 

ratur zu finden. ARESCHoUG! 

erwähnt für Salıx lanata und 

andere Salix-Arten eine pracht- 

voll gefärbte, meistens rubinrote 

Flüssigkeit in den Epidermiszel- 

len. ADLERZ2 giebt als allge- 

meine Regel für Knospenschup- 

pen an, dass ihre Epidermiszellen Eis Die Epidernus: einer gel 

nur in jiingerem Zustand Proto- neten Knospenschuppe von Salix la- 

plasma, Stärke und Chlorophyll Pes rmm der Aurich Brake 
führen, dass sie aber später oft h. Höhlung nach einem abgefalle- 

mit einem harzåhnlichen Stoffe nen Haare. 

gefüllt werden. 

Die hier untersuchten Salices zeigen meistens einen be- 

stimmt geformten Inhalt in der Epidermis. Bei dem Material 

vom Spätherbst (Anfang Oktober) hatten beinahe alle Arten Stårke 

in den Epidermiszellen. Die Schuppenseiten verhalten sich 

indessen in dieser Beziehung etwas verschieden, indem nämlich 
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die innere Epidermis mehr Stärke als die äussere führt; wäh- 

rend die Zellen der ersteren von Stärke ganz erfüllt sein können, 

ist in den Zellen der äusseren Epidermis die Stärke oft nur 

sehr spärlich, wie sie auch bisweilen völlig ausbleibt. 

Uebersicht über den Stärkegehalt in der Epidermis der 

Knospenschuppen. 

Aeussere | Innere 

Epidermis | Epidermis 

Salix lanata, florale Knospen keiner | keiner 

5 — vegetative — | wenig | reichlich 

» lapponum, florale — | keiner | keiner 

N — vegetative — | keiner reichlich 

Salix saue keiner | reichlich 

Salix myrsinites 0 wenig reichlich 

Sal hastataı e au wenig (chloro- reichlich 

| phylikörner) 

Salix arbuscula . | wenig | reichlich 

Salixyretieulatad i E: wenig reichlich 

Salix herbacea | wenig reichlich 

Salııhpolanis FN | wenig reichlich 
| 

Wie aus obenstehender Uebersicht hervorgeht, weichen 

die zwei Arten Salix lanata und lapponum in Bezug auf 

Stärkeinhalt von den übrigen Arten ab. Die Schuppen der 

floralen Knospen haben bei diesen Arten keine Stärke in 

der Epidermis, während die vegetativen Schuppen wie gewöhn- 

lich Stärke führen, wenigstens in der inneren Epidermis. Diese 

Eigentümlichkeit hängt mit dem Stärkemangel im Grundgewebe 

der betreffenden Knospen zusammen, und wir werden später 
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bei der Behandlung dieses Gewebes auf dieses Verhåltnis zurück- 

kommen (S. 354). 

Die Epidermis ist selten durch andere Bildungen verstårkt. 

Freilich können die Knospenschuppen behaart sein, doch die 

Haare sind gewöhnlich nur flüchtige Gebilde. Wenn Haare 

überhaupt vorhanden sind, gehören sie nämlich wesentlich den 

jüngeren Entwicklungsstufen an; im Anfang des Sommers können 

die Knospen einiger Arten, besonders diejenigen von Salix lanata, 

glauca und lapponum, gleich wie ihre inneren Organanlagen mit 

einem dichten Haarpelz versehen sein. Doch je nachdem die 

Knospen an Grösse zunehmen, wird dieser Pelz wegen der Streck- 

ung der Schuppe dünner werden und noch dünner dadurch, dass 

viele Haare abfallen. So kann es dann geschehen, dass die 

Knospenschuppen beim Einbruch des Winters sehr wenig „win- 

terlich* aussehen. Bei Salix lapponum kann man zu dieser 

Zeit ganz glatte Knospen vorfinden, und selbst Salix lanata, die 

von allen Arten die verhältnismässig dichtest behaarten Kno- 

spen besitzt, hat ihren jugendlichen Pelz mit einem weitaus 

spärlicheren Haarbesatz vertauscht. 

Sehr wenig behaart bis glatt sind die Knospen der Zwerg- 

weiden, wie auch diejenigen von Salix arbuscula, hastata und 

phylicifolia. 

Die Haare, welche ich speziell bei Salix lanata studiert habe, 

sind einfach gebaut und bestehen nur aus einer Zelle. Sie sind 

sehr lang und haben dicke Wånde, die mit Chlorzinkjod gelb 

werden, welche aber nicht, wie es bei den Haaren der Kno- 

spenschuppen vieler anderen Gewächse gewöhnlich ist, bei Be- 

handlung mit Phloroglucin und Salzsäure rotgefärbt erscheinen. 

(Vgl. Schumann |. c., S. 7). 

Der Basalteil des Haares reicht unter die übrigen Epidermis- 

zellen hinunter (Fig. 19), seine Wände setzen sich von der um- 

gebenden Kutikula deutlich ab. 

Betrachtet man mit hinreichender Vergrösserung die im 

Frühling abfallenden Schuppen von ihrer äusseren Oberfläche 
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an, wird man diese mit einer grossen Anzahl farbloser, klarer 

Punkte besetzt sehen. Es sind dies die von den abgefallenen 

Haaren in der Epidermis zurückgelassenen Oeffnungen. (Fig. 

18, bh). 

Wie früher berührt, ist Periderm bildung in Knospen- 

schuppen eine nicht seltene Erscheinung. Unter den hier be- 

schriebenen Salices ist eine solche dagegen nur bei einer ein- 

zigen Art beobachtet, nåmlich bei Salix glauca. Die Schuppe 

dieser Art ist von einem Korkmantel umgeben (Fig. 16, 2), der 

nur an einer Stelle unterbrochen ist, nåmlich da, wo die Schuppe 

sich öffnet. Im oberen Teil der Schuppe ist jedoch auch diese 

Stelle mit Kork versehen. 

Die Korkschicht ist einige Zellen hoch 

und zeigt übrigens ein eigentümliches 

Verhältnis, indem ihre innerste Zellreihe 

im Vergleich mit den anderen einen ab- 

weichenden Bau besitzt. (Fig. 17,2). Die 

RAN Aussenwände dieser Zellen haben nämlich 

j ein Aussehen, das an die entsprechenden 

Fig. 19. Epidermiszellen Wände der Epidermis erinnert. So sind 
mit dem unteren Teile eines 
dips ca dU SIE bedeutend dicker als die anderen 

Wände im Korke und, was noch mehr 

auffällt, sie werden mit Chlorzinkjod wie jene gefärbt. Es tritt 

sodann hier wieder eine kutikularisierte Aussenwand auf. 

Dieser Korkbau ist von derselben Natur wie derjenige, der 

im Stamm der Salices sich vorfindet. Vergleicht man so bei 

Salix glauca den Kork der Knospenschuppe mit demjenigen in 

einem jüngeren Zweige, wird man volle Uebereinstimmung sehen. 

Die eben erwåhnte, eigentümliche innere Zellreihe ist auch hier 

vorhanden. 

Ähnliche Zellen wie diese in der inneren Korkzellreihe er- 

wähnt ApLEnz! für Crate gus coccinea. In den Knospenschuppen 
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dieser Art folgen unmittelbar unter der Epidermis 1—2 Reihen 

von Zellen, welche den Epidermiszellen sehr ähnlich sind; ihre 

Aussenwände sind, was Dicke und Kutikularisierung anbelangt 

mit den entsprechenden Wänden ın der Epidermis vollkommen 

übereinstimmend. 

Der Kork ist in den Schuppen wie sonst bei den Salices 

(vgl. untenstehende Literatur) von epidermalem Ursprung !. 

In entwickeltem Zustand werden indessen die Epidermis- 

zellen durch das Abfallen der Haare oft unter sich verschoben, 

so dass sie sich nicht immer den radialen Zellreihen des Korkes 

deutlich anschliessen. 

Die tangentialen Teilungswände sınd auch innerhalb der 

epidermisähnlichen Korkzellen vorhanden, und ein schmaler 

Phelloderm vermittelt den Uebergang zu dem übrigen Parenchym. 

Die Verkorkung der Zellwände hat denn hier aufgehört, die 

Wände färben sich mit Chlorzinkjod violett, wie die Zellen auch 

Stärke führen. 

Das Innere der Schuppe besteht aus dem Grund- 

gewebe und den Gefüssbündeln. Eigentümlich für das Grund- 

gewebe sind die Lakunen, die immer vorkommen und bei allen 

Arten dieselbe Lage haben. Diese Lakunen befinden sich in 

einer bestimmten Zone, die nahe an der inneren Epidermis 

belegen ist und durch die ganze Schuppe von der Basis bis zur 

Spitze derselben verläuft. Die Lakunen können sich mit ein- 

ander verbinden, und die Schuppe wird dann mehr oder 

weniger vollständig ın zwei Schichten gespalten, in eine äussere, 

1 Santo: Vergleichende Untersuchungen über den Bau und die Entwicke- 

lung des Korkes (Jahrb. f. wiss. Bot. II, 1860, S. 57). 

Dourior: Recherches sur le périderme (Ann. Sc. nat. Bot., 7 sér., t. X, 

p. 330, 1889). 

Camus: Monographie des Saules de France (Journal de Botanique, 18, 

1904, p. 188). 
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die immer die breitere ist und eine innere, schmålere. In dieser 

letzteren liegen die Gefässbündel. 

Die Gefässbündel, welche näher angegeben bis auf die 

der inneren Epidermis anstossende Zellschicht reichen, sind auf 

dem Querschnitt nur klein mit sehr engen Zellbestandteilen, und 

es fehlt ihnen völlig an mechanischen Elementen. Der Holzteil ist 

aus engen Spiralgefässen zusammengesetzt, deren Anzahl gegen 

das obere Ende des Bündels abnimmt. Die dünneren Nerven- 

zweige können bis auf ein einziges Gefäss reduziert sein, wie 

sie auch oft nur aus Gelässen bestehen und keinen Siebteil be- 

sitzen. 

Wegen der eben erwåhnten Lakunen låsst sich der innere 

Teil der Schuppe mit den Gefässbündeln leicht von den übrigen 

Teilen frei machen, wodurch der Verlauf und die Verzweigung 

der Gefässbündel leicht studiert werden können. Wie aus Fig. 

20 zu ersehen ist, gruppieren sich die Nerven immer in zwei 

von einander scharf getrennte Systeme, jedes von ihnen seiner 

Hålfte der Knospenschuppe angehórig; dieses deutet den auf 

S. 332 nåher beschriebenen Umstand an, dass die Schuppe ur- 

sprünglich aus zwei Blattanlagen entstanden ist. 

Es geht ausserdem aus den Abbildungen hervor, dass die 

Anzahl der Hauptnerven nicht für alle Arten dieselbe ist. Diese 

Zahl ist nåmlich gewöhnlich von der Grösse der Art abhångig 

und zwar in der Weise, dass die grossen Arten mehr Haupt- 

stämme besitzen als die kleinen. Am schönsten tritt dieses bei 

Salix herbacea und polaris hervor, die in jeder Schuppenhälfte 

nur einen Hauptnerven besitzen, wührend auf der anderen Seite 

Salix glauca, myrsinites, lanata und lapponum mehrere der- 

sélben haben. Im letzten Falle, also wo mehr als em Hauptnerv 

in Jeder Hålfte vorhanden sind, wird doch immer einer von ihnen 

durch seine Lage und durch gróssere Dicke und reichere Ver- 

zweigung als eigentlicher Hauptstamm sich auszeichnen. Beim 

Vergleich der Abbildungen 2 und 3, Fig. 20 kann man das bei 

diesen Salices gewöhnliche Verhältnis sehen, dass Knospen, die 
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Kätzchen einschliessen, mit Nerven reichlicher versehen sind als 

diejenigen, die nur Laubblåtter haben. 

Fig. 20. Der Gefässbündelverlauf in den Knospenschuppen einiger 

Salices. 1. S. polaris. 2. S. hastata, Kätzchenknospe. 3. S. ha- 

stata, Laubknospe. 4. S. myrsinites, Kützchenknospe. 5. S. her- 

bacea. 6. S. arbuscula, Kätzchenknospe. 7. S. lapponum. 
8. S. reticulata. 9. S. glauca. 2, 4 und 7 sind nur halb gezeichnet. 

Auch die Verzweigung der Gefässbündel ist in der Regel bei 

den grossen Arten reichlicher als bei den kleinen. Besonders 
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zeichnen sich die Schuppen der Kätzchenknospen bei Salix lanata 

durch schéne und reiche Nervenverzweigung aus (Fig. 15, S. 337). 

Unter den kleineren Arten können Salix herbacea und hastata 

reich verzweigte Nerven aufweisen. 

Unter den vielen Holzgewåchsen, deren Knospenschuppen 

anatomisch studiert sind, haben nur wenige ein so einfach und 

gleichförmig gebautes Grundgewebe wie die Salices. In 

den meisten Fällen lässt sich, wie von SCHUMANN u. a. hervor- 

gehoben, im Grundgewebe der Knospenschuppen eine deutliche 

Differenzierung spüren; wo dieses z. B. von parenchymatischer 

Natur ist, treten in ıhm in grösserer oder kleinerer Menge 

sklerenchymatische Elemente auf, Zellen, die von verschiedener 

Länge und Form sein können, die aber stark verdickte und ver- 

holzte Wände haben. Diese Zellen sind in den verschiedenen 

Schuppen ungleich angeordnet, bilden oft begrenzte Zonen, die 

in der Mitte der Schuppe oder unter der Epidermis der äusseren 

oder inneren Schuppenwand belegen sind. 

In anderen Fällen ist das Grundgewebe in zwei ziemlich scharf 

getrennte und deutlich unterscheidbare Zonen differenziert, in 

eine äussere und eine innere. Während die letztere aus grös- 

seren, parenchymatischen Zellen besteht und im grossen ganzen 

von lockerer Beschaffenheit ist, wird das äussere Gewebe aus 

Zellen zusammengesetzt, deren Wände durchweg stärker, oft 

sehr stark verdickt und gewöhnlich lückenlos mit einander ver- 

bunden sind. Häufig ist die Wandverdickung kollenchymatischer 

Art, wie die Zellen auch echte Kollenchymzellen sein können. 

Vergleichen wir nun hiermit die Salices, so werden wir bei 

diesen den Bau des Grundgewebes viel einfacher vorfinden. 

Zuerst fällt hier der völlige Mangel an verholzten Zellwänden 

in die Augen; es giebt in diesen Schuppen überhaupt keine 

speziell mechanischen Elemente. Wird einem mikroscopischen 

Schnitt Chlorzinkjod zugesetzt, färbt sich das ganze Grundgewebe 

mehr oder weniger rein violett. Die Form der Zellen ist rund- 

lich, die Zellwände etwas verdickt, bisweilen in den zusammen- 
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stossenden Ecken mehr verdickt als sonst, wodurch das Gewebe 

ein kollenchymåhnliches Aussehen bekommt. Form und Grösse 

können, wenn die Zone der Luftråume ausgenommen wird, sich 

ziemlich unveråndert durch die ganze Breite der Schuppe halten. 

Die Breite des Grundgewebes ist auf einem Querschnitt der 

Schuppe nicht überall die Gleiche. Es wird immer eine absolut 

dünnste Stelle sein, nämlich da, wo die Oeffnung der Schuppe 

eintreten soll. Dann sind zwei dickere Partieen vorhanden, 

welche lateral belegen sind und die zwei stårksten Hauptnerven 

umgeben. Diese verschiedene Dicke der Schuppe schreibt sich zum 

Teil von der verschiedenen Anzahl der Zellschichten her, zum 

Teil aber auch davon, dass die Zellgrösse eine verschiedene ist. 

So hat die dünnste Stelle gewöhnlich nur die halbe Anzahl von 

Zellschichten im Vergleich mit den dickeren Stellen. Salix herba- 

cea z. B. hat lateral 10 Zellschichten, an der Oeffnungsstelie dagegen 

nur 4—5 solche; bei Salix reticulata sind die entsprechenden 

Zahlen 10—12 (Fig. 17, 1) und 5—6, und ähnhch sind die Ver- 

håltnisse bei den übrigen Arten. 

Was die Zellgrösse anbelangt, so ist diese auf der Oeli- 

nungsstelle bedeutend kleiner als sonst. So haben um ein Bei- 

spiel zu nennen die Zellen der Oeffnungsstelle bei Salix hastata 

mit den übrigen Zellen im Grundgewebe verglichen nur ungefähr 

den halben Diameter. 

Auli den beiden Seiten der Schuppe hat das Grundgewebe 

einen festeren Bau. Besonders ist dieses auf der Aussenseite der 

Fall. Unter der Epidermis ist hier eine verhältnismässig breite 

Partie, aus einigen — 3, 4, 5 oder 6 — Zellreihen bestehend, wo 

die Zellen unter sich fest verbunden sind. Die Zellen haben auf 

dem Querschnitt eine abgerundete Form, sie sind ziemlich isodiame- 

trisch, doch bei den meisten Arten ein wenig tangential gestreckt. 

Die Zellwände sind mehr oder weniger kollenchymatisch ver- 

diekt, besonders dick sind sie bei Salix reticulata. Auf der 

Innenseite der Schuppe ist auch eine festere Partie mit ver- 

Nyt Mag. f. Naturv. XXXXVII. IV. 1909. 98 
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dickten Zellwånden vorhanden, doch sie ist nur ganz schmal, 

auf 1—2 Zellreihen reduziert. Diejenigen Zellen, die hier der 

Epidermis am nächsten liegen, können grösser als die übrigen 

im Grundgewebe sein, so z. B. bei Salix myrsinites und arbu- 

scula, wo sie eine schöne, annähernd quadratische Form besitzen. 

Der äussere Teil des Grundgewebes ist dagegen mehr kleinzellig, 

und die Zellen, welche der Epidermis direct angrenzen, sind 

überhaupt die kleinsten im Grundgewebe. Von hier an nimmt 

die Zellengrösse zu bis der Lakunenzone, wo die grössten Zellen 

häufigsten zu finden sind. Bei Salix myrsinites sind jedoch die 

Zellen ziemlich gleich gross durch das ganze Gewebe, nur die 

oben erwähnte innerste Zellschicht ausgenommen. 

Mit Chlorzinkjod färbt sich das Grundgewebe violet oder 

doch mit einem Anstrich von dieser Farbe. Oft hat die Lakunen- 

zone eine reinere Farbe als die übrigen Teile, die mehr gräulich 

oder bräunlich getont sind. 

Hinsichtlich des Inhalts der Zellen im Grundgewebe der 

Knospenschuppen stimmen die früheren Verfasser nicht überein. 

ArescHouG! hat gefunden, dass diese Zellen bei S. lanata Chlo- 

rophyllkörner enthalten. MrkoscH? giebt dagegen als Gesamt- 

resultat seiner Untersuchungen der verschiedenen Gattungen an, 

dass das Grundgewebe der Tegmente arm an Inhaltsstoffen ist, 

„Stärke fand ich nie, wenn auch Chlorophyll da war“. ApLERz?* 

bemerkt, dass der Inhalt in den meisten Fällen nur in den jün- 

geren Stadien der Schuppe Protoplasma, Stärke und Chlorophyll 

in grösserer Menge führe, in völlig entwickeltem Zustand ist dieser 

Inhalt dagegen verschwunden. Der Verfasser giebt jedoch nicht 

näher an, was er unter dem völlig entwickelten Stadium versteht. 

Da aber noch zweı Stadien in seinen Untersuchungen erwähnt 

sind, nämlich „die nicht entwickelte“ und „die abfallende Schuppe*, 

wo wo m 
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so wird man wohl mit Recht annehmen dürfen, dass diese mitt- 

lere Stufe „die völlig entwickelte Schuppe“ dem Stadium des 

Herbstes vor der Ueberwinterung entspricht. 

Die früheren Verfasser scheinen überhaupt dem Zellinhalt 

in Grundgewebe wie in Epidermis nur wenig Aufmerksamkeit 

geschenkt zu haben, was wohl damit in Zusammenhang steht, 

dass die Knospenschuppen ausschliesslich als Schutzorgane be- 

trachtet worden sind. 

Die arktischen Salices haben nach meinen. Untersuchungen 

im Grundgewebe der Knospenschuppen einen deutlichen Inhalt. 

Bei dem Spåtherbstmaterial von Róros (Anfang Oktober) sind 

die Zellen dieses Gewebes von Stärkekörnern dicht erfüllt, 

so bei Salix reticulata, herbacea, arbuscula und polaris (die 

letzte Art im Material von Kongsvold und Spitzbergen Mitte 

August, da sie in Röros nur an einer einzigen Stelle und dort 

nur als c? Pflanze vorkommt), ferner bei Salix glauca, myrsi- 

mites und hastata, bei welchen Arten ausser Stårke auch ein 

Teil Chlorophyllkörner dabeı sind. 

Bisweilen häuft sich der Inhalt besonders in der Lakunen- 

partie an, wie bei Salix glauca und lanata. 

Auf früheren Entwicklungsstufen, wenn die Knospen jung 

sind, so z. B. um die Zeit des Hochsommers haben die Zellen 

in dem reichlichen Protoplasmainhalt auch Chlorophyllkörner. Bei 

Salix reticulata tritt die Stärke verhåltnismåssig früh ein, indem 

die Zellen schon Mitte und Ende Juli von Stårkekörnern vollge- 

plropft sein können. 

Sonst ist bei den übrigen Arten das Grundgewebe um diese 

Zeit verhältnismässig arm an körnigen Inhaltstoffen. 

Untersucht man endlich im Frühling die beim Heraustreiben 

der jungen Jahressprosse abfallenden Knospenschuppen, so wird 

man dieselben leer finden, die Zellen führen keinen geformten 

Inhalt mehr, weder Chlorophylikörner noch Stärkekörner. 

Der Stärkeinhalt, welcher im Laufe des Nachsommers und 

Herbstes in den Knospenschuppen sich ansammelt, muss als 
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Reservestoff aufgefasst werden, für dass Oeffnen der Knospe 

bestimmt. 

Die Knospenschuppen werden somit nicht, 

wie gewöhnlich angenommen, ausschliesslich 

als Schutzorgane der beherbergten Sprossan- 

lage, sondern zugleich als Reservestoifbehäl- 

ter zu betrachten sein. 

Zu einem ähnlichen Resultat ist auch F. Scnaar! für die 

Knospenschuppen von Fraxinus excelsior gekommen, bei welcher 

Art das dickwandige Grundparenchym als Speichergewebe auf- 

gefasst wurde. „Bei der Entfaltung der Knospen werden die aus 

Reservecellulose bestehenden Verdickungsschichten der Zellwände 

in ähnlicher Weise gelöst, wie dies für dickwandige Endosperm- 

gewebe bekannt ist.“ 

Grüss? erwähnt auch, dass die Knospenschuppen als Spei- 

cherorgane dienen können, und besonders giebt er für einige 

Weiden Oel als aufgespeicherten Nährstoff an. 

Die zwei Arten Salix lanata und lapponum verhalten sich 

abweichend. Bei diesen haben nämlich nur die Schuppen der 

vegetativen Knospen Stärkeinhalt beim Eintreten des Winters, 

während diejenigen der Kätzchenknospen keinen solchen auf- 

weisen. Auch auf früheren Entwicklungsstufen scheint diesen 

Schuppen ein körniger Inhalt zu fehlen. Ich habe sie ausser 

im Spätherbst auch Mitte August und Ende Juli untersucht, doch 

ohne in dem spärlichen Protoplasmabelege irgendwelche Körner 

zu entdecken. 

Wie schon früher berührt, sind in den Knospenschuppen 

der Salices auch Lufträume vorhanden. Dieselben durch- 

ziehen das Grundgewebe als ein mehr oder weniger zusammen- 

1 FERDINAND Scuaar: Die Reservestoffbehäller der Knospen von Fraxi- 

nus excelsior. (Sitz. ber. d. kais. Akad. d. Wissensch. Wien. B. 99, 

Abth. 1, 1890. S. 291—909.) 
2 J. Grüss: Beiträge z. Biologie der Knospe, S. 648. 



UEBER D. WINTERKNOSPEN D. NORW. GEBIRGSW. SD 

hängendes. System parallel zur Oberfläche der Schuppe. Sie sind 

jedoch auf eine bestimmte Zone des Grundgewebes beschränkt, 

nämlich auf den inneren Teil desselben, der an die innere Epi- 

dermis grenzt. Hier fangen sie an von der zweiten Zellreihe 

innerhalb der Epidermis und erstrecken sich iber einige Zell- 

lagen. Nach aussen reichen sie bis an die fester gebauten Zell- 

reihen des äusseren Grundgewebes. In dieser Lakunenzone sind 

nun die Gefässbündel belegen, zu beiden Seilen wie auch nach 

aussen von derselben umgeben. Die Anzahl der in die Lakunen- 

zone hineingehenden Zellreihen schwankt mit den verschiedenen 

Arten, ist jedoch oft 3—5. 

Diese Luftlücken entstehen von Anfang an schizogén, näm- 

lich dadurch, dass Zellen oder zur Schuppenoberfläche paral- 

lele Zellflächen sich von den benachbarten Zellen längs der 

Mittellamelle lösen; die so entstandenen Luftrisse vergrössern 

sich lysigén, indem Zellen zu Grunde gehen. Es werden des- 

halb Reste von Zellwänden an den Lakunenwänden zu finden 

sein. Dieses Zugrundegehen von Zellen wird zur Folge haben, 

dass das Grundgewebe im Laufe der Zeit an Måchtigkeit ab- 

nehmen wird, dass seine Zellenzahl sich verkleinert. Und in 

der Tat besteht die Knospenschuppe bei der Oeffnung der Kno- 

spe im Frühling aus weniger Zellreihen als zu einem früheren 

Zeitpunkt. Ich habe diese Sache speciell für Salix reticulata 

untersucht. Die Schuppen von dieser Art hatten im Grund- 

gewebe ın dem breiteren Teil desselben um die Gefässbündel 

Anfang August 9 Zellreihen, 3—4 ausserhalb und 1 innerhalb 

der lakunösen Zone. Nach der Oeffnung der Knospenschuppe 

im Frühling war das Grundgewebe derselben sehr geschrumpft 

und nur 4 Zellreihen waren im breiteren Teil zurück, indem die 

ganze Lakunenregion verschwunden war und nur eine jetzt zu- 

sammenhängende Luftspalte zurückgelassen hatte, die aussen von 

3, innen von 1 Zellreihe umgeben war. 

Dass Zellen so verschwinden können, steht mit der Beschaf- 

fenheit des Gewebes in der besprochenen Region in Verbindung, 
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und besonders ist, wie auch von SCHUMANN ! erwähnt, das Vor- 

kommen von Krystallschläuchen hier von Bedeutung. Schon wenn 

die Schuppe sehr jung ist, wird man beobachten, dass diese Zone 

Krystalle führt, dass solche aber sonst, weder ausserhalb noch 

innerhalb derselben vorkommen. 

Die Krystalle, welche aus oxalsaurem Kalk bestehen, kom- 

men als Drusen vor, ın jeder Zelle eine einzige Druse, die in- 

dessen bedeutende Grösse besitzt und gewöhnlich den  Zell- 

raum ausfüllt. Die krystallführenden Zellen sind mehr oder 

weniger reichlich zwischen den übrigen, chlorophyll- oder stårke- 

führenden verteilt. 

Dass die Krystalle eine bedeutende Rolle bei der Erwei- 

terung der Luftlücken spielen, ist sicher. Die Zellen, welche 

Kıystalle enthalten, sind im Vergleich mit den umgebenden 

diinnwandiger als diese, und wir werden deshalb finden, dass 

ihre Wände früh zu bersten anfangen, und dass schliesslich 

die Krystalle von den Zellwänden frei werden und in den 

Luftlücken liegen bleiben. Das Verschwinden dieser Zellen wird 

aber auch die gegenseitige Verbindung der übrigen, nicht kry- 

stallführenden Zellen aufheben, welche einzeln oder gruppenweise 

isoliert werden und deshalb früher oder später zu Grunde gehen 

müssen. 

Endlich soll der Bau der Knospenschuppe an der Oeff- 

nungsstelle derselben kurz erwähnt werden. Wir werden 

nämlich finden, dass diese Stelle in einigen Hinsichten abwei- 

chend gebaut ist. So ist, wie früher beschrieben, die Schuppe 

hier bedeutend dünner als sonst, sie besteht aus weniger Zell- 

lagen, wie die einzelnen Zellen sowohl in der Epidermis als ım 

Grundgewebe auch kleiner sind. Die Kutikula ist weniger 

mächtig, bei Salix phylicifolia z. B., wo ich sie speziell ge- 

messen habe, ist sie an dieser Stelle nur halb so dick wie an 

den übrigen Teilen der Schuppe. 

1 Anatomische Studien ete., S. 17. 
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Die Lakunen sind an der Oeffnungsstelle wenig hervortre- 

tend, was freilich eine Folge des Andrückens der Knospe an 

die Achse ist, wodurch die Schuppenwand zusammengepresst 

wird. 

Wir sehen hieraus, dass die Oeffnungsstelle der Knospen- 

decke durch den anatomischen Bau derselben gegeben ist. Die 

kleinere Dicke und die verhåltnismåssig dünne Kutikula machen, 

dass diese Partie schwächer als die anderen wird. Hierzu kommt 

auch, dass sie im Frühling mit Wasser weniger reichlich ver- 

sehen wird, indem es ıhr an direkter Gefässbündelverbindung 

mit dem Stengel fehlt. Es kommen hier keine Nervenstämme 

herein, und wenn die Kätzchenknospen von Salıx lanata und 

lapponum ausgenommen werden, sind auch keine Nervenzweige 

vorhanden. Dieses wird zur Folge haben, dass die Zellen dieser 

Stelle an Schwellung den Zellen der anderen Schuppenpartieen 

gegenüber zurückstehen, und dass sie früher als diese zu ver- 

trocknen anfangen. 

Zum Schluss wollen wir die Knospenschuppen dieser Sa- 

lices im Vergleich mit den Schuppen anderer Holzgewächse 

überblicken. 

Nach ARESCHOUG, SCHUMANN und anderen von den oben 

citierten Autoren können die Knospenschuppen verschiedene 

Ausrüstungen haben, besonders solche, welche zur Herstellung 

bedeutender Derbheit dienen. Die Epidermis besteht aus 

dickwandigen Zellen ohne Spaltóffnungen und ist gewöhnlich mit 

einer dicken Kutikula versehen ; oft ıst sie mıt wollener Haarbe- 

kleidung, Harzüberzug, wie bei Rosskastanie, oder Wachs- 

ausscheidung wie z. B. bei Liriodendron tulipifera ausgestattet. 

Peridermbildung ist dazu keine seltene Erscheinung und 

ist in einigen Fällen ausserordentlich mächtig entwickeit, so 

z. B. bei Ailanthus glandulosa, wo Kork auf beiden Seiten der 

Schuppen vorkommt, auf der Aussenseite nicht selten mehr als 

20 Zelllagen dick. 
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Der feste Bau erstreckt sich sehr oft zugleich auf das Grund- 

gewebe, indem die Zellen hier gewöhnlich dickwandig sind. So 

treten ja oft, wie oben angegeben, Mengen von Sklerenchymele- 

menten, lang oder kurz auf, welche grössere oder kleinere Par- 

tieen von diesem (Gewebe einnehmen, nicht selten ganze Panzer 

bildend, die verschiedenen Platz haben können, an der Aussenseite 

der Schuppe (Coniferen) oder an der Innenseite derselben (Rho- 

doraceen) oder auch die Gefåssbindel umgebend (Carpinus). 

In den extremsten Fällen besteht das ganze Grundgewebe 

aus Sklerenchymfasern, wie in den äusseren Schuppen bei 

Fagus. 

Zu diesem Bau der Knospenschuppen kommt auch der 

Umstand, dass diese selten einzeln, sondern beinahe immer in 

Mehrzahl vorkommen. Bisweilen kann die Anzahl der Knospen- 

schuppen recht bedeutend sein, so haben Quercus und Fagus 

20—22 Schuppen, und unter den Coniferen, die wohl die grösste 

Anzahl dieser Bildungen aufweisen können, hat Picea excelsa 

90, Pinus silvestris 100, und auf grossen Knospen von Pinus 

austriaca sind mehr als 350 Schuppen gezählt. worden. 

Sehen wir nun die Salices solchen Arten wie die ge- 

nannten gegenüber, so scheinen sie bei unmittelbarer Be- 

trachtung nicht besonders bevorzugt zu sein. Ihr Knospen- 

schutz ist vielmehr von ziemlich dürftiger Beschaffenheit. Um 

zuerst das Grundgewebe zu nennen, so ist dieses, wie wir ge- 

sehen haben, bei allen Arten von durchaus parenchymatischer 

Natur mit kollenchymåhnlichen Wandverdickungen; skleren- 

chymatische Elemente sind völlig ausgeblieben. Auch eine 

Peridermbildung fehlt bei allen Arten, Salix glauca ausge- 

nommen. 

Das Einzige, was die Salices in anatomischer Beziehung 

den meisten anderen Gewächsen voraus haben, ist die ausseror- 

dentlich starke Verdickung der Epidermisaussenwände mit der 

mächtigen Kutikula, welche über die ganze Schuppenoberfläche 

sich erstreckt. 
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Was nun die Umhüllung der Knospe sonst anbelangt, so 

scheint diese bei den mit vielen Schuppen versehenen Knospen 

vorteilhafter zu sem als bei solehen Knospen, die wie die 

Salices nur eine Schuppe besitzen. Hier muss indessen ein 

Umstand beachtet werden, um die Sache richtig zu beurteilen; 

es ist dieses die Art, in welcher die Schuppe die Knospe 

umgiebt. Bei den Salices ist die Knospendecke mit den 

Rändern zusammengewachsen und sieht einer Mütze ähnlich: 

die Decke ist ringsum geschlossen, so dass keine Oeffnung übrig 

bleibt. 

In den Fällen dagegen, wo mehrere Schuppen dıe Knospen- 

decke bilden, sind diese mehr oder weniger dachziegelförmig an 

einander gefügt. Freilich ist der Verschluss, welchen die Knospe 

in dieser Weise erfährt, ziemlich dicht, doch können die Schup- 

pen unter Umständen auch an der Spitze mehr oder weniger 

aus einander weichen, so wie Kny dieses beobachtet hat. In 

seiner Arbeit: Aufnahme tropfbar-flüssigen Wassers durch winter- 

lich-entlaubte Zweige! erwähnt erals eine Tatsache bei mehreren 

Gewåchsen, z. B. bei Syringa vulgaris, Fagus silvatica, Acer 

Pseudoplatanus u. a., dass die Knospenschuppen sich allmäh- 

lieh spreizend öffnen, wenn die Knospen einem fortschreitenden 

Wasserverlust ausgesetzt werden. 

Es scheint also, als ob bei den mehrschuppigen Knospen 

die Dichtheit ihres Verschlusses von äusseren Verhältnissen, 

nämlich von dem Feuchtigkeitsgrade derselben abhängig ist, 

während sie bei den Salices immer dieselbe verbleibt. 

Es ist einleuchtend, dass die Knospenschuppen als Schutz- 

organe für den jungen Spross gegen die Aussenwelt aufzu- 

fassen sind. Die kleinen Anlagen sind von solcher Beschaffen- 

1 Berichte d. deutsch. bot. Gesellschaft, XIII, 1895. 
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heit, dass sie einen Schutz nötig haben. Ihr parenchymatisches 

Gewebe ist mit sehr dünnen Zellwänden ausgestattet, wie auch 

die Kutikula ihrer Epidermis noch nicht mächtig genug ent- 

wickelt ıst, um schädliche Einflüsse von der Umgebung ab- 

wehren zu können. 

Im Laufe der Zeit sind in der Literatur verschiedene An- 

schauungen über die Art und Weise, in welcher die Knospen- 

schuppen ihre Funktion ausführen, ausgesprochen worden. 

So sind die Knospenschuppen seit früheren Zeiten bis in 

die letzte Zeit als Schutzorgane gegen Wärmeverlust auf- 

gefasst worden. So vertritt Scnacat (1859) die Anschauung, 

dass die Knospenschuppe wegen ihrer mit Luft erfüllten Zellen 

als schlechter Wärmeleiter fungiert, welcher „den jungen Trieb 

vor der Kälte des Winters“ schützt (S. 97). Und in neuerer 

Zeit haben Wiesner’, Fetst®, Hormerster+ und Griss*’® ver- 

schiedene Einrichtungen beschrieben, welche sie als Schutzmittel 

gegen Kälte während des Winters betrachten. 

Es ist indessen Verschiedenes, was gegen diese Auflas- 

sung spricht. So enthalten die Schuppen keine Elemente, 

die besonders schlechte Wärmeleiter sind; es müsste denn, 

was die Salices betrifft, die in den Lakunen des Grund- 

gewebes enthaltene Luft sein, oder noch besser die Luft, die 

sich zwischen der Knospe und der Schuppe befindet. Diese 

letztere ıst hier wie erwähnt im Verhältnis zur Knospe zu allen 

Seiten, wie nach oben sehr weit. Durch WiEGAND's* experimen- 

1 Hermann Schacht: Lehrbuch der Anatomie und Physiologie, 2 Theil, 
Berlin 1859. 

J. Wiesner: Elemente der wissenschaftlichen Botanik, Bd. II. 

3 Feist: Ueber Schutzeinrichtungen der Laubknospen dicotyler Laub- 

bäume. 

^ Hormeisrer: Physiologische Botanik, Bd. I. 

5 J. Grüss: Die Knospenschuppen der Coniferen und deren Anpassung 

an Standort und Klima. Berlin 1855. 

6 —,- Briträge zur Biologie der Knospe. (Jahrb. f. wiss. Botanik, 

Bd. 93, Berlin 1892.) 

Buds and Twigs in Winter. 
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telle Untersuchungen hat es sich jedoch ergeben, dass Knospen- 

schuppen keine schlechte Wärmeleiter sind, und dass sie nicht 

das Vermögen besitzen, die Wärmeabgabe der Knospen zu ver- 

hindern. 

Die Knospen werden vielmehr abgekühlt werden, sobald 

die umgebende Temperatur erniedrigt wird. 

Wenn das Abkihlen der Knospe weit genug geht, bildet 

sich im Inneren derselben Eis.  WrEGAND hat eine grössere 

Zahl von Pflanzen in dieser Beziehung untersucht. Es ergab 

sich dann, dass die Knospen in den zu Verfügung stehenden 

Temperaturen, zwischen — 18° C. und — 923,5” C. in den 

überwiegenden Fällen Eis enthielten. Diese Tatsache ist an 

und für sich ein Beweis dafür, dass die Schuppen nicht als 

spezielles Schutzmittel gegen die Kälte des Winters angesehen 

werden dürfen. 

Eine zweifellos weit grössere Bedeutung haben die Knospen- 

schuppen als Schutzmittel gegen schädliche Verdunstung und somit 

auch gegen Austrocknung. Besonders im Winter wird die Ge- 

fahr der Austrocknung drohend sein können. Schon Sachs (1860) 

hat nämlich (durch seine bekannten Versuche mit Tabakspflanzen 

und anderen aus wärmeren Gegenden stammenden Pflanzen) 

gezeigt, dass die Temperatur des Erdbodens eine grosse Rolle 

für die Wasserversorgung der Pflanze spielt, indem ein Fallen 

derselben eine Herabsetzung des Absorptionsvermögens der Wur- 

zeln bewirkt. Noch bei weitem mehr erschwert wird dann na- 

türlich der Wasserzugang zu den Wurzeln sein, wenn die Erde 

gefroren ist. 

Selbst wenn wir mit Kosarorr ! annehmen, dass die Pflanzen- 

wurzeln auch aus dem erfrornen Boden noch Wasser aufnehmen, 

1 Perer Kosanorr: Einfluss verschiedener äusseren Factoren auf die 

Wasseraufnahme der Pflanzen. (Inaug. Diss. Leipzig 1597.) 
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so wird die Wassermenge, die in dieser Weise den Wurzeln 

zugånglich ist, doch nur sehr klein sein. 

Zu dem geringen Wasserzugang vom Erdboden kommt in- 

dessen auch der Umstand, dass die Transpiration im Winter 

nicht aufhört. Durch verschiedene Versuche ist als Tatsache 

dargelegt, dass Pflanzen selbst bei niederen Temperaturen Wasser 

abgeben. So konnte BURGERSTEN ! für beblåtterte Zweige von 

Taxus baccata noch bei — 10,7° C. eine merkbare Transpiration 

feststellen. WIESNER und PAGHER ? fanden, dass entlaubte Zweige 

von verschiedenen Bäumen (Rosskastanie u. a.) auch bei Tem- 

peraturen unter 0°, und zugleich, wenn die Temperatur bis — 

10° C. sank, bestimmbare Wassermengen verdunsten. Auch 

Ropert Harrie? und Kny* haben Wasserverlust bei Zweigen 

mehrerer Baumarten bei niedriger. Temperatur konstatiert. 

WIEGAND? hat die Wassermenge direkt gemessen, welche 

von abgekühlten Knospen abgegeben wird und hat dabei be- 

schuppte Knospen mit solchen, die ihrer Schuppen beraubt 

wurden, verglichen. Die Knospen waren 3 Tage nacheinan- 

der Temperaturen von zwischen — 18° C. und — 7° C. aus- 

gesetzt. Es ergab sich aus Versuchen mit u.a. Rosska- 

stanie, dass sowohl die beschuppten wie die schuppenlosen 

Knospen Wasser abgaben. Der Unterschied in der Menge war 

jedoch bedeutend; während die Wasserverlust der ersteren sich 

nur auf 0,4 °/) des ursprünglichen Wassergehalts betrug, war 

sie bei den Knospen, die ihrer Schuppen beraubt waren, 

1 BunerEnsTEIN in Österreich. Bot. Zeit. 1875, Nr. 6. (Von Pfeffer ange- 

geben.) 

Wiesner und Packer: Ueber die Transpiration entlaubter Zweige 

und des Stammes der Rosskastanie. (Oesterr. bot. Zeitschr., 1875. 
S. 146.) 

3 Rosert HarriG: Sitzungsbericht des botanischen Vereins in München 

vom 9 Mai 1883. (Bot. Centralbl. XV, 1883. S. 92.) 

+ L. Ksy: Aufnahme tropfbar-flüssigen Wassers durch. winterlich-ent- 

laubte Zweige. (Ber. d. deutsch. bot. Gesellschaft, Bd. 13, 1895.) 
Buds and Twigs etc., S. 414. 
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35,0 %. Diese Zahlen sprechen deutlich für das Vermögen der 

Knospenschuppen die Wasserabgabe der Knospe herabsetzen zu 

können. 

Bei den Salices dürfte ausser der dicken, auf die ganze 

Schuppenoberfläche sich erstreckenden Kutikula besonders der Luft- 

inhalt der Lakunen in der Schuppe. vor allem aber die ziemlich 

grosse Luftmenge zwischen dieser letzteren und der Knospe das 

am meisten wirksame Schutzmittel der Knospe gegen schådlichen 

Wasserverlust sein. 

Ein Umstand scheint weniger gut in Einklang mit der 

Anschauung gebracht werden zu können, dass die Knospen be- 

sonders im Winter Schutz bedürfen. Es ist dieses die Tat- 

sache, dass die Schuppen der Kätzchenknospen bei Salix lanata 

sich schon im Herbste öffnen können. Dasselbe gilt in noch 

höherem Grade der Salweide (Salıx caprea). Von dieser Art 

habe ich in meinem Garten einige Sträucher. Schon im Spät- 

herbst öffnen sich ihre Kätzchenknospen, und die grauen Spitzen 

der Palmen ragen aus der Schale heraus, und ım Laufe des 

Winters lösen sich die Schuppen mehr und mehr, so dass zu- 

letzt die Blütenstände nackt werden. Bei diesen Arten giebt 

doch wohl das ausserordentlich dichte Haarkleid mit der zwi- 

schen den Haaren eingeschlossenen Luft dem Kätzchen den nö- 

tigen Schutz. 

Oben, auf S. 355—356 ist der Stärkeinhalt der Knospen- 

schuppen bei Salix und ihre Rolle als Reservestofibe- 

hälter erwähnt worden. 

Eine wichtige Rolle spielen die Knospenschuppen als Schutz- 

mittel gegen mechanische Verletzungen von der Aussen- 

welt. Ausser Groom! und ScHUMANN?, hat besonders der oben 

1 Percy Groom: Bud protection in dicotyledons. (Trans. Linn. Soc. II, 

3, 1898.) 
ale: 
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öfters citierte Autor WIEGAND diese Seite der Funktion der Kno- 

spenschuppen stark hervorgehoben; er meint überhaupt, dass ,me- 

chanical protection is one of the most important functions of 

the bud-scales — indeed the most important of all“. 

Es ist einleuchtend, dass die oft ziemlich starken Winde, 

die besonders im Winter ın den Gebirgsgegenden nicht selten 

sind, ausser als austrocknender Faktor auch rein mechanisch 

den nackten Zweigen schaden können, nämlich dadurch, dass diese 

bei den stetigen Bewegungen gegen einander reiben. In diesem 

Falle sind die jungen Knospenteile durch die festen und harten 

Schuppen wirksam geschützt. Es sind indessen nur die grössten 

Salixarten, welche in dieser Beziehung in Betracht kommen ; 

die Zwergweiden und wohl auch andere kleinere Arten, wie 

Salix arbuscula, hastata und myrsinites werden durch die 

winterliche Schneedecke gegen die Wirkungen des Windes genug 

geschützt sein. 

Wiecanp erwähnt die Vögel als Gefahr für die Knospen. 

Es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass dieses Moment eine 

Rolle spielt; besonders im Winter, wenn der Schnee den Erd- 

boden deckt, und die hinaufragende Baumvegetation ihres Laub- 

werkes beraubt ist, würden die weichen, saftigen Knospen ge- 

wiss die Vögel anlocken, wenn sie nicht durch die harte, trockene 

Schuppe gedeckt wären, deren Farbe ja auch nicht leicht in die 

Augen fällt. 

Zusammenfassung. 

Als die wichtigsten Ergebnisse der vorliegenden Arbeit kön- 

nen die folgenden hervorgehoben werden. 

Die Knospen der untersuchten Salices werden zu einem 

sehr frühen Zeitpunkt angelegt. Bei den meisten Arten geschieht 

die Anlage ein Jahr vor der Oeffnung, und die jungen Knösp- 
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lein werden erkennbar, während der Mutterspross sich aus seinem 

Knospenstadium entwickelt. Andere Arten legen ihre Knospen 

noch früher an; bei Salix reticulata sind die Knospen schon 

21/, Jahr vor der Oeffnung angelegt (Fig. 5). 

Der Zeitpunkt der Knospenanlage ist von der Länge der 

Vegetationsperiode in den Gegenden, wo die Art ihren eigent- 

lichen Verbreitungsbezirk hat, abhångig. Die Arten, welche die 

frübeste Knospenanlage haben, sind diejenigen, die in den Polar- 

gegenden und in den höchsten Teilen der Gebirge zu Hause 

sind (Salix reticulata, herbacea und polaris). Bedeutend spå- 

ter fållt die Anlage bei denjenigen Arten, die tiefer auf den 

Gebirgshängen wachsen (Salix lanata, glauca, myrsinites u. a.), 

am spåtesten jedoch bei solchen Arten, welche das Tal bewohnen 

(z. B. Salix caprea) oder aus südlicheren Gegenden stammen 

(Salix alba). 

Die weitere Entwicklung der Knospenanlagen geht sehr 

rasch. So haben im Blitenstadium des Muttersprosses die 

vegetativen Knospen schon mehrere Blattanlagen bekommen, 

und in den floralen Knospen ist ein junges Kätzchen erkennbar, 

aus einer verhältnismässig hohen Achse bestehend, auf welcher 

die Deckblätter ın der Form von kleinen Warzen angelegt sind 

(Fig. 7 Und wenn im Herbst der Mutterspross die Blätter 

verliert, zeigen die weiblichen Kätzchen sowohl Samen- wie Frucht- 

anlagen (Fig. 9), und das männliche Kätzchen hat grosse An- 

theren, in welchen die Pollensäcke und die Pollenmutterzellen 

herausdifferenziert sind (Fig. 11). 

Die äussere Bekleidung der Knospe, die Knospen- 

schuppe, ist urspringlich aus zwei Blattanlagen entstanden, 

die auf einer hinreichend jungen Entwicklungsstufe nicht schwer 

aufzufinden sind (Fig.3u. 4). Sie verwachsen jedoch sehr früh; 

schon gleichzeitig mit der Bildung der ersten Laubblätter ist die 

junge Knospenhülle ringsum geschlossen und hat ihre Form an- 

genommen. 
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Die Oeffnungsweise der Knospenschuppe ist zum Teil von 

der Form der Knospe abhängig. Gewöhnlich fångt die Oeffnung 

in der Spitze an und schreitet an der der Mutterachse zuge- 

kehrten Seite bis zur Basis fort, nach einer Linie, die schwächer 

gebaut ist als die anderen Teile der Schuppe. Bei den dicken, 

rundlichen Kätzchenknospen von Salix lanata und lapponum 

geschieht die Oeffnung von unten an, und die Schuppe bleibt 

oben an der Spitze geschlossen (Fig. 14). Das abweichende 

Oeffnen der Schuppen der Laubknospen von Salix lamata ist 

in Fig. 15 abgebildet. 

In anatomischer Beziehung sind die Knospenschuppen der 

Salices weniger ausgeprägt, besonders, was das einfach gebaute 

Grundgewebe betrifft. Die Epidermis ist jedoch ausserordentlich 

kräftig entwickelt und muss mit den dieken Aussenwänden und 

der mächtigen Kutikula (Fig. 17) als der wirksamste Bestandtei 

der Schuppe betrachtet werden. 

Die Knospenschuppen der Salices fungieren ausser als Schutz- 

organe zugleich als Reservestoffbehälter. 
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Salix lanata. 
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Salix lanata. 
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1. Salix lapponum. 2. Salix arbuscula. 3. Salix reticulata. 4. Salix herbacea. 

5. Salix polaris. 





Bræmaaling i Norge 1909. 
Af 

P.A Øyen. 

(Med planche XXV—XXX.) 

Kite: at Den norske turistforening iaar havde negtet be- 

vilgningen af det sædvanlige lille beløb til fortsættelse af bræ- 

maalinger, bevilgede bestyrelsen for „Fridtjof Nansens Fond“ 

200 kr. til dette øremed. Herfor er da udført en gjennemgaaende 

eftermaaling foruden nogle faa nyafmærkninger 1 Jotunheimen 

samt eftermaaling ved nogle af Okstindernes bræer. 

Endvidere har Bergens musæum iaar bevilget et mindre 

beløb til eftermaaling af Vestlandets bræer under hr. statsgeolog 

Rekstads bestyrelse; en oversigt over resultaterne af disse maa- 

linger har Rekstad velvillig stillet til disposition. 

Ved Frostisen har cand. real. A. Hoel ladet foretage elter- 

maaling og ligeledes velvillig stillet resultaterne til disposition. 

Jostedalsbræen. 

Hr. gaardbruger Anders Briksdal har ogsaa ıaar eftermaalt 

_bræerne i Olden. Veiret har isommer, siger han, været ganske 

koldt, med smaa bræelve; af fjoraarssne er næsten ingenting 

igjen, men derimod har der ofte været nysne paa fjeldene. Af 

bræovergange har der isommer været foretaget temmelig mange, 

og der har ikke været særdeles mange sprækker og revner. 
Nyt Mag. f. Naturv. XXXXVI. IV. 1909. 24. 
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Mjølkevoldsbræ. 

Denne bre eftermaaltes %%;, og afstanden fra bræen til den 

forrige aar opsatte varde var da 4 m. Denne bre har saaledes 

siden forrige aar skredet 36 m. fremover. Der blev nu sat et 

nyt mærke 50 meter fra det forrige, eller saaledes nu 54 meter 

fra bræen. 

Briksdalsbræ. 

Denne bre eftermaaltes *!/;, og afstanden fra bræen til 

mærket paa nordsiden af elven var da 25,5 m., og paa sydsiden 

af elven var afstanden fra bræen til mærket 23,0 m. Denne bræ 

har nu det sterkeste fremstød paa sydsiden af elven. Siden mai 

maaned har den trukket sig omkring 2 m. tilbage. 

Forrige aar var aïstanden fra brækant til mærke paa 

nordsiden af elven 30 m.; bræen har saaledes her skredet 

6,5 m. frem. 

Forrige aar var afstanden fra brækant til mærke paa 

sydsiden af elven 25 m.; bræen har saaledes her skredet 

2,0 m. frem. 

Aabrækkebræ. 

Denne bre eftermaaltes 4/5, og afstanden fra varden 

(mærke I) til brækanten var 14 m. Afstanden fra varde til bræ- 

kant var her forrige aar 27 m. Altsaa har bræen her siden ifjor 

skredet 13 m. frem. 

Det viser sig nu, at bræen har det sterkeste fremstød paa 

nordsiden af elven. 

Jotunheimen. 

I Jotunheimen blev Steindalsbree, Leirungsbræ, Svartdalsbræ, 

østre og vestre Memurubræ, Veobræ, Heilstugubræ, Tveraabræ, 

Sveilnaasbræ, Styggebræ, Vetlejuvbræ, Storjuvbræ og Heimre 

Illaabræ eftermaalt af Ole Vole. Styggedalsbræ og Gjertvasbræ 
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blev eftermaalt af Ola Berge. De øvrige inden dette omraade 

iaar eftermaalte bræer har jeg selv besøgt. 

Steindalsbræ. 

Denne bre eftermaaltes °/5, og afstanden fra mærkeblok til 

brækant var 106,3 m. Forrige aar var her afstanden 97,9 m. 

Denne bræ har saaledes 1908—1909 gaaet 8,4 m. tilbage. 

Leirungsbræ. 

Denne bre eftermaaltes °/,, og afstanden fra varde til bræ- 

kant var 189,1 m. Forrige aar var her afstanden 181,8 m. Denne 

bræ har saaledes 1908—1909 gaaet 7,3 m. tilbage. 

Svartdalsbræ. 

Denne bre eftermaaltes %/y, og afstanden fra varde til bræ- 

kant var 60,7 m. Forrige aar var her afstanden 57,1 m. Denne 

bree har saaledes 1908—1909 aftaget 5,6 m. (Cir. ingeniør Larges 

fotografi 17/; 1904, pl. XXV, fig. 1). 

Langedalsbr:e. 

Ved denne bre aflagde jeg et besøg */; og fandt da den 

nedre del temmelig snefri. 

En meget stor endemoræne dækker her et temmelig stort 

areal nedenfor bræen, og paa toppen af denne endemoræne var 

bygget en halvanden meter høi, solid varde. Paa topstenens 

vestside indhuggedes et kors med 9 og 11 cm. lange streger. 

Fra korsets midtpunkt maaltes saa ret paa bræen i spalternes 

og vandrendernes retning afstanden til brækanten 58,5 m. Is- 

kanten var her skarp og godt udviklet, men tildels dækket af 

sten. Sten og svære blokke dækkede som moræner under- 

grunden helt ind til brækanten. Der saaes endog 16—18 m. 

lange og 6—8 m. hoie blokke. Endemorænen fortsætter med 

svære blokke endnu 30 m. udenfor varden. Derpaa fulgte ca. 
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50 m. uregelmæssig moræneafsætning til grænsen for denne og 

den udenforliggende her eroderede eller muligens kun ved evor- 

sion forstyrrede gamle fjeldmarksfyldning, der saa fortsætter 

videre nedover dalen. Og denne noget, men ikke særdeles 

meget gamle og tydelig vandbearbeidede bundmoræne følges saa 

ca. 125 m., hvorefter videre følger den gamle fjeldmarksfyldning 

og den gamle blokkeophobning samt spredte overflademoræner, 

især ved den vestlige side lige under Sletmarkhø. 

Afstanden mellem varde og brækant var her forrige aar 

02,5 m., og denne bre har saaledes 1908—1909 aftaget 6,0 m. 

Sletmarkbræ. 

Ved denne bre aflagde jeg ligeledes et besøg */;. Denne bre 

var ogsaa temmelig snefri, kun med lidt nysne paa sine steder. 

Foran bræen laa en svær endemoræne med store blokke af 

indtil 15 m. tversnit og 6—7 m. høide. Lige ved den indre 

kant af morænen laa en 3 m. lang og 1,7 m. hei gabbroblok, 

der viste sig isskuret. Der byggedes en liden varde paa toppen, 

og paa vestsiden indhuggedes et kors med 18 og 16 cm. lange 

streger. Fra dette kors, ca. 100 m. vest for medianmorænen, 

maaltes ret paa brækanten 26,0 meter. En 6—10 m. bred og 

2 m. hei moræne, tildels med store blokke laa paa sine steder 

lige til brækanten. Og en mængde store blokke laa lige foran 

bræen særlig i medianmorænens retning. Man har et sidestykke 

til en saadan blokkedannelse ved jutulhugget. Blokke af 8 til 

10 til 12 meters længde og bredde samt omkring 5 meters høide 

var ikke sjeldne. Og paa selve bræen laa blokke af lignende 

størrelse. 

Udenfor denne, lige foran bræen liggende endemoræneserie 

fulgte saa 1 50 meters bredde et intraglacialt afsnit, der saa igjen 

efterfulgtes af et ca. 45 m. bredt morænebelte. Udenfor fulgte 

derpaa et meget uregelmæssigt moreenestrog, indtil i en afstand af 

ca. 300 m. fra den 20 m. brede og 5 m. høie, recente moræne 

fulgte den gamle Heldmarksfyldning. 
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Den gamle maalevarde straks øst for medianmorænen stod 

paa en 2 m. lang og 1!/, m. hei blok. Maaleretningen falder 

sammen med blokkens længderetning. Der indhuggedes paa 

vestsiden et kors med 12 cm. lange streger. Der maaltes fra 

dette kors saavel ifjor som iaar over en og samme sigtevarde 

38,7 m. til brækanten. Derimod maaltes nu ıaar ogsaa ret paa 

brækanten 1 strukturretning fra korset til brækanten 26,6 m. 

eller 28,0 m. — alt efter den hele eller sprukne og snedækkede 

iskant. 

Saavel ved Sletmarkbræ som ved Langedalsbræ 

findes 1 forholdsvis stor afstand, omkring den dobbelte af den 

ydre, store endemorænes, erosionsfænomener 1 meget gammel 

fjeldbund. Denne erosion kan skrive sig fra en bræ, hvad formen 

angiver. Men den mulighed er heller ikke udelukket, at mærkerne 

efter rindende vands erosion foreligger. 

Heroppe fra høiden tegner der sig meget vakkert et med løv- 

skog bevokset morænebelte, konkavt mod dalen, saavel foran Sto r- 

aadalen som Vesleaadalen et stykke overfor den graa- 

grønne ved en udpræget ørdannelse karakteriserede Gjendesø. 

Disse to bueformede morænedrag boier sig begge sammen op 

mod den fremstikkende Gjendetunge. 

Paa Vesleaadalens nordside saaes et stykke oppe 1 

dalen en antydet rest af en akkumulationsterrasse i dalsiden, 

muligens en bræsjøterrasse. Og langs Vesleaadalens sydlige 

dalside findes en hel del rabber, en slags kombination af ende- 

moræner og erosionsrester eller skreddannelser. Lignende dan- 

nelser har jeg 1 rigt maal ogsaa havt anledning til at iagttage 

i dalsiden nær Lillehammer ligesom ogsaa 1 Glen Nevis (Skot- 

land), især 1 den indre, afsluttende ombøining af denne trange dal. 

Vesleaadalen er ellers udpræget U-formet. 

Det kunde ogsaa her være paa sin plads at minde om de 

skarpt udprægede forskjellige erosionsniveauer, som man her 

har anledning til at iagttage, idet tydeligvis Memurutungens 

og Svartdalsakslernes forholdsvis fladere og mere jevnt undu- 
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lerende plateaurester danner et midlere niveau, der synes at 

modsvare en mere almindelig glaciation. Nedskaaret 1 dette 

niveau og saaledes gjennemsættende og derfor tydeligvis i sin 

udformning yngre er Gjendebassinet ogsaa med tydelig U-form. 

Men over det midlere niveau hæver sig de velkjendte Gjende- 

tinder i nord og syd, hvor Beshø og Knutshulstind danner 

værdige repræsentanter for de ophakkede fjeldpartier, der hæver 

sig over nutidens snegrænse og udmeisles af nutidens bræer. 

Vi har saaledes her for os mindst 3 forskjellige erosionsniveauer, 

hvis relative, men ikke absolute Alder det saaledes er lykkedes 

at bestemme. 

Afstanden fra varde til brækant var ved Sletmarkbræen 

forrige aar 29,6 meter, og denne bræ har derfor 1908—09 ai- 

taget 9,1 m. 

Østre Memurubræ. 

Denne bre eftermaaltes ”/, efter den tidligere brugte maale- 

linje; afstanden fra varde til brækant var 78,3 m. — Afstanden 

var her forrige aar 72,8 m. 

Denne bræ har derfor 1908—09 aitaget 5,5 m. 

Vestre Memurubræ. 

Ved denne bra henvises til bogstavernes betydning 1 ,,Bræ- 

maaling 1 Norge 1908*, pag. 113. 

Denne bre eftermaaltes ogsaa */,: 

Afstand A — brækanten = 91,4 m. 

Afstand B — brækanten = 61,2 m. 

Denne bre har altsaa 1908—1909 i retningen Å aftaget 

6,7 m. I retningen B har der indsneget sig nogen usikkerhed; 

men det er sandsynligvis den samme retningsafstand, som 1 1908 

er maalt til 55,5 m. og 1 1909 til 54 m. 

Ole Vole knytter her den bemærkning til bræmaalingen 1908 : 

„at noget her skulde have tiltaget, forekommer mig umuligt; 
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men 1 1907 havde jeg jo et meget primitivt maalebaand, saa det 

kan jo tænkes, at det har skylden." 

Ved en sammenligning bliver derfor den sandsynlige foran- 

dring 1 retningen B: 

1907—1908 = — 1,7 m. 

1908—1909 = + 1,5 m. 

Veobræ. 

Denne bre eftermaaltes !"/,. 

Paa en nogenlunde ret linje stod her ikke mindre end fire 

varder: 

48,8 m. 74,5 m. 173,0 m. 186,2 m. 

begyndende ved brækanten og maalt varde for varde udover, 

indtil afsluttet ved den gamle varde yderst. 

Der er altsaa nu opnaaet en bestemt maalelinje, og de 

efterhaanden erholdte maal kan saaledes nu benyttes til kontrol. 

Efter de ved flere tidligere anledninger! meddelte tal skal vi 

saa sætte op følgende sammenligningsrække: 

Varde: IE IL. TI. IV. Braekant. 

1902 463,3 m. 

1903 469,5 m. 
1904 462,6 269,0 92,0 | m. 

1905 17,0 m. 

1906 99,0 m. 

1907 95,0 24,5 m. 

1908 95,7 39,6 m. 

1909 482,5 296,3 125,5 48,8 m. 

Dermed skulde man ogsaa for Veobræens vedkommende 

kunne udnytte med nogenlunde sikkerhed de forløbne aars 

maalinger. 

I Nyt Mag. for Naturvid. B. 46, pag. 329—331, pag. 362—363 og B. 47, 

pag. 113— 114. 
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Rigtignok ser vi, at der er endel uoverensstemmelser mel- 

lem afstandsangivelserne for de enkelte varder, men denne er 

dog af den art, at vi vistnok kan tage ud en midlere værdi, 

som ialfald omtrentlig angiver for os den værdi, hvorom foran- 

dringen af denne bræ her synes at holde sig. Muligvis en 

fortsat undersøgelse af forholdet kunde skaffe noget bedre op- 

lysninger. Variationen af denne bræ bliver saaledes: 

1902-1903: 2 Sr Se Se Em. 

1908—1904 ++ v uc 7, Mer 59m 

1904—1905 7 4... 2 Å eh m 

19051906. 2.0, NN SE: 

1906—1907 Luke SA ale: 

1907=4908 så å ee Mr MS 

1908—1909 ee so GR 

Imidlertid viser maalingerne ved denne bræ, hvor vanskeligt 

det er at lade disse udfore af forskjellige personer, og at meget 

vilde være vundet, om man kunde opnaa saadan fasthed i maa- 

lingerne, at disse aar for aar kunde udføres af en og samme 

mand. 

Heilstugubræ. 

Denne bre blev eftermaalt %,. 

Paa den mod elven vendende side af vardestenen indhug- 

gedes et kors med armelængde 10 og 9cm., og herfra til bræen 

maaltes 49,4 m. Paa en rødliggraa blok, hvis størrelse er 

4,3 X 1,7 m. med en høide af 0,6 m. reistes ifjor en varde for 

at bestemme sigtelinjens retning; denne sigtevarde ligger 19,3 m. 

bagenfor mærkevarden. Mærkevarden staar paa en stor, lysegraa 

blok, hvis størrelse er 3,0 X 1,5 m. med en høide af 1,0 m. 

Varderne var ıaar 1 god stand. 

Fra 1908—1909 har altsaa denne bræ gaaet 4,4 meter 

tılbage. 
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Tveraabræ. 

Denne bre eftermaaltes */,. 

Fra varde I (mærkevarden) til varde II (sigtevarde, bygget 

1908) er afstanden 18,5 m. og fra varde II til brækanten 

36,5 m. Afstanden fra maerkevarden til brækanten er saaledes 

55,0 m. Denne bre har saaledes 1908—1909 gaaet 9.0 m. 

titbage. 

Sveilnaasbræ. 

Denne bræ, tidligere skrevet Sveljenaasbræ, eftermaaltes 

ogsaa 9/s. 

Varden staar paa en stor, graa, noget rundaglig blok, hvis 

størrelse er 9 X 9 m. med en høide af 2 m. Herfra til bræen 

er afstanden 79,3 m. Eiter en afmærket maalelinje længere 

oppe saaes intet spor. [fjor og ıaar er saaledes maalt efter 

samme linje. 

Ved denne bre har i de senere aar indsneget sig nogen 

usikkerhed i maalingsresultaterne, idet dels de to varder har 

virket noget forstyrrende, men især maalelinjernes forskjellige 

retninger, som kan fremkalde betydelige forandringer i resul- 

tatet. Søger vi med det nuværende kjendskab til forholdene 

at faa en sammenstilling af forandringerne ved denne bræ istand, 

saa samler de sig 1 følgende billede: 

IN OO AN 1500 m: 

1902 19091 0 RE Le 048 m, 

19031904 ecu en: 19,0 m. 

1904—1905. 2.2.0. 7e xov os vs 18,9 m- 

li905—1906V PE EET. m: 

SOG 19012 c en ENO 

4907 190843. NE 20,9 m. 

1908 1900 Em 

Vi sætter imidlertid da for aarene 1907—1909 varde I ud 

af betragtning og tager kun hensyn til varde II. 
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Styggebræ. 

Denne bre eftermaaltes ?/,. 

Vardestenens størrelse er 1,7 X 1,5 m. med en høide af 

0,9 m. Paa den mod NV. vendende side af stenen indhuggedes 

et X, hvis størrelse er 10 X 8 cm. Der er saaledes her to 

maalelinjer. Den nye linje maatte benyttes 1908, da elven umulig- 

gjorde maaling efter den gamle linje. 

Den gamle maalelinje er betegnet ved en mærkevarde med 

et X. Afstanden fra dette til brækanten var 58,3 m. I denne 

maalelinjes retning ligger 39,0 m. fra mærkevarden, altsaa nær- 

mere bræen og nær elvens høire side, en stor, rund, graa blok, 

som staar paa høikant med 3 stene paa toppen. 

Den nye maalelinje tager sit udgangspunkt fra den 

samme mærkevardes X, og afstanden fra dette til brækanten 

er her 67,0 m. I denne linjes retning ligger i en afstand af 

30,7 m. mdenfor mærkevarden en blok af størrelse 2,5 X 2,0 m. 

og høide 1,5 m. med to stene paa toppen. 

Sammenstilles nu efter de tidligere? udførte maalinger ved 

denne bræ samtlige tal, saa faar man: 

Afst. varde 

til brækant gamle linje nye linje 

1901 re EET 60,0 m. 

1902 NOMEN I D ee 40,0 m. 

1903 Hr un a N 49,6 m. 

1904 PINE ont Er 59,2 m. 

1905 NR a EE ae 56,0 m. 

1906 PP RI ROME er 59,0 m. 

1907 SLET ELSE Ar A 52,0 m. 

1908 PE ERS: 76,4 m. 

1909 N EN SL 58,8 m. 67,0 m. 

1 Nyt Mag. for Naturvid. B. 46, pag. 336. B. 46, pag. 364 B. 47, 

pag. 118. 
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Man finder 1 disse forskjellige afstandsforskjelle, alt efter 

maalelinjernes retning, ogsaa en forklaring af den noget tilsyne- 

ladende uregelmæssighed 1 forandringen af denne bræ, ligesom 
fe] o o o 

ogsaa af den delvise modsætning, som de forskjellige iagttagere 

har meddelt. Seger vi nu, efter de oplvsninger som foreligger, 8 Å 5 SS 

at korrigere maalene ved denne bre, saa faar vi folgende: 

HOUTESIO02 e Ner SENT 20,0 m. 

1902 O0S en 96 1. 1 

1908—1904 . . . . . . . . — 36m. 

PETN GS DS Mm. 

1909-1906 EE 8,00m. 

1906= 1907, ne hy ce a s sur ce 0: m. 

Q907 41908: MN um 716,2 m. 

21905-19092: nl inue 50,2 m. 

Veslejuvbræ. 

Ved denne bræ opsattes 1908 et mærke, ca. 200 m. oven- 

for vandet paa en lav, flad sten i form af en varde, 1 hvis 

øverste sten indhuggedes et kors med streglængde 10 og 10 cm., 

og fra dette punkt maaltes saavel ifjor som iaar (?/). Ole Vole 

har endvidere meddelt: 

„Det mærke. som far har benyttet, forekommer mig lidet 

brugbart; ialfald har jeg ikke seet paa nogen af de andre maalte 

bræer, at de har været maalt paa midten eller med andre ord, 

omtrent paa det høieste; dette er jo tilfældet her, thi varden 

staar heit oppe paa bræens sydside, og da jeg skulde maale 

her ıaar, laa nysne indtil varden, og da var det umulig at be- 

stemme, hvor isen begyndte.* 

Afstanden fra vardekorset til bræen var iaar 45 m. Denne 

bræ har saaledes 1908—1909, idet afstanden 1908 var 43,3 m., 

I Idet vi her skal mærke, at Knut Vole angav Styggebræens stilling 1902 

—1903 som stationær. 
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aftaget 1,7 m. Derimod bortfalder her maalingens betydning 

for fjoraaret 1908. 

Storjuvbræ. 

Denne bræ eftermaaltes 10/,. 

Varden fandtes ıaar godt vedligeholdt og afstanden fra denne 

til brækanten var 31,3 m. Denne bræ har saaledes 1908—1909 

gaaet 5,9 m. tilbage. 

Heimre Illaabrz. 

Denne bre eftermaaltes 10. 

Ogsaa ved denne bræ var afmærkningen 1 orden. Afstanden 

fra mærket til brækanten var 111,7 m. Denne bræ har saaledes 

1908—1909 aftaget 45 m. 

Nordre Illaabre. 

Nedenfor denne bræ har man en gammel dalfyldning, be- 

staaende af den sædvanlige blanding af grus og sten, hvori man 

langs elven kan se snit af 10—20 m. høide. Erosionsformen er 

dels den V-formede og dels mere cañon-formet. 

Paa en stor gabbroblok fandtes lagt en topsten med ind- 

hugget ÆRE og paa blokkens side skimtedes Æ. Fra dette 

mærke maaltes ?/, afstanden til brækanten 104,5 m., hvor man 

her paa venstre side havde iskanten; til denne afstand maa 

endnu for høire sides vedkommende lægges 0,9 m., altsaa her 

105,4 m., idet iskanten er noget tynd og tagget. 

Ifjor maalte Ole Vole til punktet paa høire side af elven, 

altsaa svarende til den nu maalte største afstand. 

Istedetfor det utydelige blokmærke, der kun skimtes, men 

hvorfra nu og tidligere har været maalt, indhuggedes et X som 

fremtidigt maalemærke 0,6 m. nærmere brækanten. Denne bræ 

har saaledes 1908—1909 gaaet 13,1 m. tilbage. 
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I syd for denne blok byggedes i afstanden 14,7 m. paa en 

3 m. lang og 1 m. høi gabbroblok en af fem stene bestaaende 

varde, og paa den mod elven vendende side indhuggedes et X 

med 10 og 10 cm. lange streger. Fra korspunktet maaltes af- 

standen til brækanten 110,1 m. Men ved elven skyder en 

4,0 m. lang istunge med dette maal længere ned. Fra bræ- 

kanten ligger indtil 1 15 m. afstand foran bræen en 2!/, m. hei 

moræne. 

Paa selve bræen ligger lige under Bukkehø en stor la- 

teral sidemoræne med tildels store stene 1 en heide af henimod 

20 m. 

Fra mærkevarden har man videre nedover en tildels tem- 

melig uregelmæssig ophobning af morænemateriale, hvori dog 

kan adskilles flere trin, indtil man 1 en afstand af ca. 80 m. fra 

varden støder paa en større, udpræget endemoræne. Videre 

fortsætter man nedover gjennem et lignende terræn, indtil man 

i de næste 100 m. afstand støder paa, først en noget større 

dobbeltmoræne og derpaa længere nede en mindre dob- 

beltmoræne. De videre nedover følgende næste 100 m. bringer 

saa to større dobbeltmoræner, altsaa ialt fire, men grupperet 

helt dichotomt, to og to. Det sidste par af disse ligger tydelig 

an 1 en eroderet fordybning 1 den gamle dalfyldaing; afstanden 

her er ca. 350 m. fra varden. 

Søndre Illaabrz. 

Fra en henimod halvanden meter høi varde med en topsten, 

hvori indhugget ÆRE, maaltes %, 1 sigtevardens retning en af- 

stand af 71,8 m. 

Fra Iskanten, nær elvens udløb, hvor iskanten var temmelig 

tynd, men hel og jevn, maaltes til varden 55,1 m. 

Denne bræ har saaledes 1908—1909 aftaget 16,7 m. 

Videre nedover dalen har man en temmelig rig dalfyldning, 

dybt gjennemgravet af elven, paa sine steder henimod tyve meter, 



382 P. A. ØYEN. 

hvorved karakteren af det blokkefyldte grus træder tydelig frem. 

Man ser her som ved de andre bræer i omegnen, at den gamle 

dalfyldning tildels er sterkt eroderet, tildels optrædende 1 rabber. 

Og man kan spore to forskjellige sæt, en bræerosionsfase ældst 

og øverst, samt en elveerosionsfase langs elven og yngst. 

Denne sidste har ogsaa for det meste udslettet sporene af den 

periodiske akkumulation. Dette erosionsomraade kan følges ca. 

350 m. nedenfor varden. Og man kan saavel frontalt som 

bilateralt følge den tilsvarende zone rundt den nedre del af den 

vakre Illaabre. Der findes ogsaa spor efter en sammensmelten 

af denne bræ med den lige mod øst og heit oppe liggende 

Tongbræ, foran hvilken man kan spore erosion og akkumulation 

i to afsnit, hvoraf det yderste svarer til en sammenloben af de 

to her nævnte brætunger. 

Vetlebræ. 

Som ved de øvrige bræer i denne egn afbrydes ogsaa her den 

gamle fjeldmarkstyldning af et forholdsvis nyere erosionsomraade. 

Og begrænsningen udgjøres af en stor, gammel dobbeltmoræne, 

hvori de enkelte led igjen er todelte, altsaa en dobbelt eller gjen- 

tagen dichotomi. Idet man forlader den gamle dalfyldning, 

møder 1 rækkefølge: 

et glacialt trin 50 m. 

intraglacialt trin 50 m. | 

et glacialt trin 30 = 

intraglacıalt trin 30 m. 

glacialt dobbelttrin 25 m. 7—8 m. høide 

intraglacialt trim 100 m. 

glacialt dobbelttrin 30 m. forholdsvis lavt, 

uregelmæssig moræneafsætning 150 m., meget ødelagt ved 

8—10 m. høide 

elveerosion, 

uregelmæssig endemoræne 50 m., 

nuværende bræudstrækning. 
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Mærkevarden er her bygget paa en 3—4 m. hoi moræne- 

haug; varden er ca. I m. hoi med en topsten, hvori indhugget 

WERE 1016. 
Fra mærkevarden maaltes (%) 45 m. til sigtevarden og 

derfra 37,4 m. til den midlere isbrækant. Dette punkt, ialt 82,4 m. 

fra mærket, ligger midt inde mellem to fremskydende istunger, 

saaledes at afstanden fra dette punkt tl iskanten inderst er 

7,4 m. og bredden af mellemrummet mellem istungerne her er 

8,0 m. Fra den inderste maalte iskant regnet skyder begge 

de to nævnte istunger frem 12,3 m.  Istungerne selv er meget 

tynde. 

Ifjor maaltes til en jevn, men tynd iskant. Fjeldoverfladen 

er smukt isskuret og strøet med skurede blokke. 

Denne bræ har altsaa 1908—1909 aftaget 4,5 m. og dertil 

har en betydelig opløsning fundet sted 1 en længde af 12,8 m. 

Tager man saa en midlere størrelse af denne værdi eller 6,2 m. 

og lægger til den forrige, faar man som et sandsynligt maal for 

aftagelsen 10,7 m. Eller man kunde kanske ogsaa tage den 

hele og faar da 16,8 m. 

Den vedføiede pl. XX VI giver efter fotografi 1903 —1905 fra den 

modsatte dalside en god udsigt over det smukke tinde- og bræ- 

parti paa Leirdalens vestside med Vetlebræen længst tilhøire og 

Storbræen 1 midten, medens længst tilvenstre et hjørne af 

Søndre Illaabræ kommer med. 

Storbræ. 

Nysne dækkede alt, luften var kold og taagen hang endnu 

om toppene og de høiere plateauer, da jeg med mine to førere 

tidlig paa morgenen den 3die september drog afsted fra Kross- 

boden. Vi passerede Leirbræen og klatrede fra Leirtjernhullet 

op langs klippeskrænterne gjennem sne og ur. Videre passerede 

vi langs med og tvers over den høie ryg mellem Leirbræen og 

Storbræen og havde her anledning til at stifte praktisk bekjendt- 
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skab med de to tydelige og fremtrædende afsatser, hvori her 

Leirbræen har udformet sin bagvæg mod øst og nordøst. Ofte 

hindrede den tætte taage 1 høiden udsigten, og snedrevet van- 

skeliggjorde paa mange steder passagen. Paa mange steder var 

der isbelæg og hang der istapper, men ikke en vanddraabe var 

at se. Til gjengjeld kunde man fryde sig ved de rene azurblaa 

farvenuancer I sne- og isrevnerne. 

Da vi kom over paa Storbræen mødtes lignende 

forhold, ıslag, istapper — ikke en vanddraabe. Snefonnerne 

maatte fremdeles stampes som paa en vinterdag. Da vi kom 

nedover til den store ,hest*, trængte nogle solstreif gjennem 

taagen og lyste paa de tætte, tykke skybanker, der nu begyndte 

at trække noget op. Bræen var her meget opsprukket efter de 

sædvanlige love, her og der enkelte blokke og nedover fra 

,hesten* den vakre medianmoræne. Længere nede indtog især 

de store randspalter en dominerende stilling, og mellemrummene 

udfyldes af den bølgende isflade med rygger, kupper og taarne. 

Nedenfor bræen har man saa det udprægede morænelandskab 

(pl. XXX, fig. 2). 

Som jeg ved en tidligere anledning? har gjort opmærksom 

paa, har der ved denne bræ indsneget sig endel usikkerhed i 

maalingerne, og det var derfor af interesse, at jeg iaar selv fik 

anledning til at udføre endel kontroliagttagelser. 

Det viste sig nu at min mærkeblok fra 1902 befandt sig 

paa sin oprindelige plads og helt uforstyrret, mærke og varde 

(pl. XXV, fig. 2). 

Fra mærkekorset maaltes 1 retning W. 48 S. en afstand 

af 32,7 m. til toppen af den af 6 stene bestaaende sigtevarde. 

Derfra maaltes videre i samme retning en avstand af 119,3 m. 

til brækanten, som her var meget opsprukket, men laa an paa 

smukt isskuret fjeldoverflade, der foran bræen viste nogle smaa 

jettegryder. Sønderrevne istunger strakte sig nedover henimod 

1 Nyt Mag. for Naturvid. B. 47, pag. 120—122. 
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20 m. fra bræen langs elven. Afstanden fra X-mærket til bræ- 

kanten var saaledes ialt 152,0 m. 

I den af Ole Vole ifjor maalte retning maaltes iaar til nævnte 

blok 68,7 m. og til brækanten 152,7 m. 

Paa en 2 m. lang og 1 m. hoi, rødliggraa gabbroblok fand- 

tes en varde og et indhugget kors med 8,5 og 7,0 cm. lange 

streger. Fra dette mærke maaltes 26,3 m. tıl en blok med 

sigtevarde og fra denne 81,2 m. til den sønderrevne brækant og 

84,4 m. til den faste is. 

Altsaa er ved dette frontalmærke afstanden til den sønder- 

revne brækant 107,5 m. og til den faste is 110,7 m. Ogsaa paa 

dette sted var fjeldoverfladen smukt isskuret og strøet med sku- 

rede blokke. 

Søger vi nu efter de udforte maalinger! at sammenlatte 

resultatet for denne bræes vedkommende, faar vi følgende: 

oseillation frontal latero-frontal 

1902-1904, Lu = 97,5 m 

1904190527 2.2 LL l1. 63 m. 

19052906 NN 2.0, OOS qx 

[9061907565508 whe 90 m. 

NOMEN INNE EL ar ee 

I SES ne fy ek — 97,0 m. 

1902 I lea Nr epa v Iste — 17,7 m. 

OS NOO NE 04m. — 44,7 m. 

Bøverbræ. 

Ved denne bræ havde jeg anledning til at anstille endel 

undersøgelser */9 og da samtidig foretage eftermaaling af foran- 

dringen 1 denne bræ. 

I nærheden af bræporten, tilhøire var isen meget opsprukket. 

Og bræporten selv var meget lav, men man kunde dog krybe 

1 Nyt Mag. for Naturvid. B. 46. pag. 340-342 og pag. 365. B. 47. 
pag. 120—192. 

Nyt Mag. f. Naturv. XXXXVII. IV. 1909. bo Qt 
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ind langs elven. Ved at krybe i en længde af omkring 20 m. 

udvidede bræportkanalen sig efterhaanden til en større hule 

eller isgrotte af en 8—10 meters høide (pl. XXVII, fig. 1). I 

væggene saa man her den smukke baandstruktur, ligesom ogsaa 

udgaaende striber af indre moræner kom tilsyne. Over den flade 

elvebund, som kommer smukt frem paa billedet, strømmede det 

graagrønne, noget slamførende elvevand. Dettes temperatur 

maaltes til 1,99 C. med en temperatur her inde 1 grotten af 

1,09 C. Den længde, hvori man her inde kan gaa 1 opret stil- 

ling, er henimod 50 m., og bredden holder sig omkring 15 m. 

Inderst inde kommer tilsyne kanten af et forholdsvis dybt, sub- 

glacialt morænebækken med graagrønt vand af temperatur lige- 

ledes 1,99 C. Paa sine steder sees nedfaldne isblokke og ved 

elveudløbet sees bræen at være seget noget ned. 

Til sammenligning med de inde 1 grotten maalte tempera- 

turer kan anføres de omtrent 15 m. nedenfor bræen 10 a. m. 

maalte, vandtemperatur i elven 2,0" C. og samtidig lufttempera- 

tur 290 C. 

Fra den ifjor opsatte retningsvarde maaltes 1 den angivne 

retning 23,5 m. til den gamle maalevarde; den angivne alstand, 

20 m., maa derfor kun betragtes som omtrentlig. Fra den gamle 

maalevarde maaltes saa afstanden til brækanten, det vil sige til 

det punkt, hvortil der tidligere har været maalt, 41,1 m. Afstan- 

den var her ifjor 43 m. Denne bre har saaledes 1908—1909 

skredet 1,9 m. frem. 

Jaar strakte imidlertid den forreste istunge sig 19,4 m. 

længere ned, fuldstændig dækket af morænemateriale; man kan 

muligens gaa ud fra noget lignende tilstande de nærmest forud- 

gaaende aar. 

Foran bræen fandtes paa en større, rødlig blok malet ,PL. 

1899. 21.7%. Det har ikke været mulig at erholde nærmere op- 

lysninger, saa der er en mulighed for blot en datoangivelse. 

Afstanden fra 9-tallet til brækanten var iaar 26,2 m. og fra 

9-tallet til stenens kant 1,7 m. Gaar vi ud fra, at ovennævnte 
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tal betegner antal meter som afstand fra brækanten til gabbro- 

blokkens kant, saa har altsaa denne bre fra 1892—1909 afta- 

get 2,8 m. 

Paa en 3 m. lang og 1 m. høi, rodliggraa gabbroblok reistes 

en varde og paa blokken indhuggedes et kors med 13 og 20 cm. 

lange streger. I den længste stregs retning maaltes fra korsets 

midtpunkt til brækanten 49,2 m. Denne mærkevarde staar 

nordvest for bræen, og der er maalt til et punkt 3—4 m. NE. 

for bræporten. Den gamle varde staar 1 nordøstlig retning for 

denne varde. 

Vel et hundrede meter foran bræen ser man den gamle 

bundmoræne delvis eroderet og erosionsfordybningen udfyldt 

med mere recent morænemateriale, der saa fortsætter indover 

mod bræen. Nedenfor bræen gjennemskjærer en canon-dannelse 

først den ydre del af moræneterrænet førend den gamle fjeld- 

fyldning naaes. Og i den 6—8 m. dybe canon 1 fast fjeld, som 

derpaa følger under morænemassen, saaes ingen isskuring, saa 

den maa være af recent oprindelse. 

Paa den sydvestlige side af Bøverbræen ligger et tjern eller 

lidet vand af glacial oprindelse; afstanden mellem vandet og 

brækanten er nu ca. 60—70 m. 

Fra Bøverbræen har man ved opstigningen til Smørstab- 

bræen et svært klippe- og blokketerræn, som nu var dækket 

med nysne. Og inde paa Smørstabbræen blev jeg nødt til at 

gjøre vendereise, da man her havde at stampe i dyb sne. taagen 

laa aldeles tæt, og i begyndelsen haglbyger, senere snefog og 

snestorm, som paa en egte, stormfuld vinterdag gjorde mine to 

førere bange for at gaa videre, skjønt de begge var godt vant 

til fjeldet. | 

Leirbræen. 

Denne bræ er en mægtig arm af Smørstabbræen, men har 

ikke tidligere været eftermaalt. Omtrent 300 m. fra bræen laa 

en stor 12—16 m. høi dobbeltmoræne som grænse mod den 



388 P. A. OYEN. 

gamle fjeldfyldning. Længere inde, omtrent midtveis til bræen, 

saaes dele af nok en mindre dobbeltmoræne. Lige mod bræen 

laa igjen en dobbeltmoræne, hvoraf særlig den lige i brækanten 

liggende ryg udmerkede sig ved sin størrelse. Denne bræ synes 

derfor at have befundet sig i stationær tilstand i en forholdsvis 

rummelig tid. Den synes ogsaa at høre til de forholdsvis aktive 

bræer, idet bræelven har en temmelig graagrøn farve. 

Denne bree afmærkedes 2/5. Maaleretningen afmærkedes med 

to varder. Fra brækanten til kanten af en 2 m. høi blok af 

rødliggraa gabbro med to stene paa toppen maaltes 5,8 m. Bræ- 

kanten var noksaa tynd, men ellers temmelig skarp. 

Fra brækanten maaltes saa 29,0 m. til midtpunktet af et 

kors med 10 og 13 cm. lange streger, indhugget paa en halv- 

anden meter hei blok med 2 stene paa toppen. 

Gjertvasbræ. 

Denne bre blev eftermaalt 5/,. Afstanden! fra o—y var 

199,8 m., og fra a—x var afstanden 59,2 m. Denne bre har 

saaledes 1908—1909 i retningen oy aftaget 7,3 m. og i retningen 

a x aftaget 5,3 m. 

Styggedalsbræ. 

Denne bre eftermaaltes !!/. — Afstanden fra brækanten til 

kanten af den store sten med varde var 43,6 m. Denne bræ 

har saaledes 1908—1909 aftaget 8,8 m. 

Ringsbræ. 

Ved denne bræ havde jeg anledning til at anstille endel 

iagttagelser og samtidig foretage en eftermaaling af bræstanden 

iste september. 

1 Nyt Mag. for Naturvid. B. 46, pag. 357. B. 47, pag. 122. 
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Nedenfor Ringsbotnen, 865 m. o. h., observeredes 9° a. m. 

en lufttemperatur af 3° C. 1 stille veir med skydække 10, nysne 

og lidt taage ı toppene; elvens vand var svagt graafarvet og en 

temperatur af 1,69 C. 

I den nederste del af den flade Ringsbotn, 1008 m. o. h., 

maaltes 2 p. m. paa et temmelig roligt sted, en høl, elvens vand- 

temperatur 2,00 C. Lufttemperaturen var samtidig 4,09. C. Sky- 

dækket 10 og vind 1—2 fra vest; samtidig lidt regnslud. 

Ved Ringsbræens nedre ende, 1081 m. o. h., maaltes kl. 12 

middag lige ved elvens udløb vandtemperaturen 0,60 C. Luft- 

temperatur 1,80 C. Skydakke 10. Vind 2—3 fra nord. Taage 

1 heiden. Noget sne- og hagldrev. 

Ind gjennem bræporten kan man her i en lengde af vel 

50 m. følge langs elven en hvælvet grotte af en 10—12 m. bredde 

og et par m. høide. 

Det vedfoiede fotografi (pl. XXVII, fig. 2), som jeg tog under 

mindre gunstige forhold, giver en forestilling om den nederste 

del af bræen, hvis overflade her var helt dækket af grus og 

blokke. Længere oppe var ogsaa grus- og blokkedækket jevnt 

udbredt, men for en stor del forholdsvis tyndt. Man ser under- 

tiden blokke af 10—12 m. størrelse. Men det er ikke sjelden, at 

saavel blokke som grusansamlinger ligger paa isfod. 

Brækornets størrelse syntes ofte at veksle omkring 3 cm. 

Foran bræen randt flere steder mindre vandløb frem uden at 

være samlet til nogen større bræelv. Foran bræen har man 

dels glat isskuret og dels itubrukket, opsprukket fjeld, dækket 

for en stor del af skarpkantet materiale. Helt fra brækanten 

udover til mærkevarden har man en uregelmæssig blanding af 

bund- og endemoræne af helt recent karakter. I større sprækker 

1 isen ser man ofte blokke af 3—4 m. størrelse. 

Ved bræens nordlige kant var der en smuk isgrotte eller 

rettere kanal af ca. 6 m. hoide og omtrent samme bredde eller 

vel det; denne kanal kunde følges omkring 80 m. indover, men 

høiden aftog endel og mørket hindrede videre fremtrængen. 
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Bunden dannedes af bræelvegrus, men ingen elv havde nu her 

sit løb. Det synes dog at være minderne om en subglacial elv, 

man her har for sig. Denne antagelse bestyrkes ogsaa ved selve 

forlebet, idet den synes at pege 1 forbindelseslinien med den 

lange elvekanal, der kunde følges ind fra bræporten ved den 

nedre ende af bræen. I denne store grottes vægge havde man 

rig anledning til at iagttage et fænomen, men her i vertikal 

retning, af samme art, som det jeg ved en tidligere anledning! 

har beskrevet fra Rembesdalsskaaken, en rig veksling af blaa 

og hvide iszoner af presset karakter. 

Mærkevarden var her bygget paa en stor blok, paa hvis 

overflade var indhugget et kors med 7,5 og 7,0 cm. lange streger. 

Fra dette mærkes midtpunkt maaltes afstanden til en fremsky- 

dende, halvanden m. bred istunge 80,3 m., og afstanden fra mær- 

ket til den egentlige isbrækant med 25 m. bred istunge netop 

tilhøire for bræporten maaltes 85,0 m. Denne bre har altsaa 

1908—1909 aftaget 5,2 m. 

I den halvanden meter høie og otte meter brede bræport 

havde man her 1 isvæggene anledning til at iagttage en smuk 

baandstruktur med forholdsvis svag „frontal dip.*. Brækanten 

selv var meget uregelmæssig og tagget. Der var en rigdom 

paa nedfaldne isstykker, og isstykker ligger ogsaa tildels igjen 

under gruset og sneen til en afstand af 10—12 meter foran 

bræen. Grusmasserne har tildels en temmelig betydelig mæg- 

tighed. 

1 Archiv for Mathm. og Naturvid. B. XXIX, nr. 5, pag. 23. 
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Da jeg 30te august med dampskibet reiste indover Sogne- 

fjorden. fik jeg i omegnen af Balholmen (Balestrand) det be- 

stemte indtryk, at snemængden maatte være noget større iaar 

end sædvanlig ı de omgivende fjelde, og det blev bekræftet ai 

lokalkjendte folk, at der iaar var mere overliggende sne i fjeldene, 

end det som regel pleiede at være. 

Den mod enden temmelig sterkt hvælvede Vetlefjord- 

bræ gav ogsaa indtryk af at være 1 fremadskriden. Af den 

egentlig mere flade del af bræen nedenfor isfaldet var kun om- 

trent en tredjedel bar, medens de to øvre tredjedele var dækket 

af sne. 

I den vestlige del af Jotunheimen, saaledes f. eks.i omegnen 

af Ringsbræen var derimod snemængden vinteren 1908—1909 

mindre end sædvanlig, og 1 juni maaned indtraf sterk varme, 

saa man der iaar havde meget mindre sne paa bræerne 

end ifjor. 

Da jeg 4de september passerede forbi Skardalsvandet syntes 

ogsaa der snemængden usædvanlig liden. 

I den nordlige del af Jotunheimen, 1 strøget fra Kross- 

boden over til Juvvashytten, var der ogsaa usædvanlig lidet sne 

sidste vinter og meget sterk varme 1 slutningen af juni og be- 

gyndelsen af juli. Dette har sat sit mærke paa bræerne. 

Øvre Høgvagelbræ syntes at gaa helt ud 1 vandet, 

tildels med steil isvæg. Omkring det af moræne og fast fjeld 

omgivne brætjern har man den gamle fjeldmarksfyldning. 

Nedre Høgvagelbræ omgjærdedes af to moræner, 

efter skjøn henholdsvis 75 og 150 m. fra brækanten. Udenfor 

den yderste af disse har man den gamle fjeldmarksfyldning. 

Der kom saaledes ogsaa en strimmel af denne mellem tjernet og 

morænen indtil ved det nordlige hjørne, hvor bræen paa den tid 

synes at have gaaet helt ud i tjernet. Morænemassen foran bræen 
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antyder en ganske svag aftagen af bræen. Nedre Høgvageltjern 

er en morænesjø. 

Da jeg 4de september passerede Høgvagelen og videre forbi 

Langvandet over til Sletmarkbræ og Langedalsbræ, saaes paa 

flere steder foran snebræerne ur med rudedannelse, fyldt af 

sigjord. 

Den ?/, saaes de paa rad liggende brætunger af Storbræen, 

Vetlebræen, Hurrbræen og Høgskriubræen paa Leirdalens vestlige 

side helt fri for sne. Det er iøinefaldende, hvorledes ved disse 

fire bræer ogsaa mærkerne efter den senere maximalglaciation 

viser dennes aftagen mod nord. Brætungerne har her ved samt- 

lige bræer under denne tid gravet sig ned i den gamle fjeld- 

bundsfyldning. 

Efter de barske, kolde dage først 1 september roede jeg ?/, 

Gjende 1 straalende solskin, og 17, meldte Ole Vole om straa- 

lende veir ved Veobræen, og at al nysne da var væk. Og i en 

korrespondence „ira Valdres og Jotunheimen* til „Aftenposten“ 

1909, nr. 540 skrives 174: 

„Som den formentlig sidste turist i Jotunheimen iaar kan 

eg meddele, at der heroppe har været saa herligt veir i den 

sidste tid, som det ikke har været før i sommer siden den første 

uge af juli. Luften har været -tindrende klar, og hvad der er 

det merkeligste: Der var de to dage, jeg tilbragte deroppe, 

aldeles blik stille og sommerlig varmt. Folkene baade paa 

hotel ,Jotunheim* og paa „Eidsbugaren“ forsikrede, at en finere 

sommerdag end sidst lørdag havde de ikke havt. Fra Skin- 

eggen havde man den prægtigste udsigt. Folkene paa Eids- 

bugaren mente, det var den klareste dag, Jotunheimen kunde 

opvise fra i sommer. Den 15de stængtes turisthytterne deroppe, 

og den 16de gjorde motorbaadene sine sidste reiser. 

Det er kun skade, at folk ikke har havt sine ferier paa 

denne tid af aaret. De fleste har jo maattet gjennemtrave 

Jotunheimen i regn og storm før i sommer. Nu ligger baade 
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Bygdin og Tyin speilblanke, og fjeldene er vakrere end paa noget 

andet tidspunkt af aaret. Det er høstens farvepragt og sep- 

tembersolen, som nu gjor det saa festligt at være paa fjeldet. 

— Nu udover bliver der ikke mange folk deroppe, det er bare 

lemænen, hvoraf der fandtes en hærskares mangfoldighed, som 

kommer til at nyde fjeldet i al dets herlighed. De lod til at 

trives udmerket. Men ogsaa de trækker sig stadig nedover 

bygderne.* 

Vestlandets bræer. 

Ved J. Rekstad. 

m. 

Buarbræ fra ?2/- 08 til 19, 09 spidsen fremrykning 7,0 

Ee DU (høire side — 10,5 

DT ae ak Vestre. — 15,5 

Boiumbree - ?9[- 08 - 35/509 spidsen — 5,0 

Sich Me høire side — 10,0 

AS nc Emden = 16,0 

Lille Suphellebræ - ?9/; 08 - ?5/, 09. spidsen — 21,0 

Austerdalsbræ - 30/, 08 - 1/4 09 — — 14,0 

høire side tilbagegang 11,5 
Gi S E Ines : 5/. ] 1/ f oo o 4 
unsbergdalsbræ - 5/408 - 4/4; Mensen. fa 8.8 

Bersetbræ begynd. spidsen fremrykning 5,0 

septbr. 08 - 1/9 09\ venstre , — 32,0 

høire, — 15,0 
Nigardsbræ —,— - Lå of å 

peus | [90 Lvenstre „ — 22,0 

høire, — 18,0 
Faabergstølsbræ —,— - 5/, f i A 

? venstre 5 — 9,9 

høire = 22.0 
Stegaholtbræ —,— 5], 09! 3 

R å i ^ spidsen - 6,0 

hoir ; ilbagegang 22,0 her SAN MD ngire  , tilbagegang 

7 » ""l venstre på — 32,0 
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m. 

T 7 Een høire side fremrykning 6.0 
Kjendalsbræ fra 30/5 08 til 28/3 09) ids ENS 20.0 spidsen 20,6 

" pce Dec 0.5 
Bødalsbræ - 291508 - 28/5 Lvenstre , - 90 

Aabrekkebræ - 81/, 08 - 4/, 09 TR ” TU 15.0 
| | Å f høire x = 6,5 

Brigsdalsbræ — - 24,08 - 1 09) vensire , Zu 12,0 
Mjølkevoldsbræ - 22/3 08 - 31/3 09 er 36,0 

Engabre og Fondalsbræ, udløbere fra Svartisen mod Ho- 

landsfjord, var sommeren 1909 1 livlig fremrykning, og efter de 

nær disse bræer boendes udsagn havde de været i fremgang siden 

sommeren 1905. Da skjød Engabræen sig op over en skogsti, 

som havde været benyttet i længere tid. 

Det nordlige Norges bræer. 

Ved A. Hoel. 

Okstinderne. 

Ved vestre arm af østre Okstindbræ (den gren, som 

ender ved punkt S10 m.) reistes 2 varder. Den ene byggedes 

paa den 3die moræneryg, regnet fra brækanten, ved at fylde 

mellemrummet mellem to store stene. Varden er 1,5 m. hoi og 

ca. 5 m. bred. Paa 4de moræneryg sattes den anden, som staar 

oppe paa en 5 m. lang, 3 m. bred og 2 m. høi graa sten; den 

er ca. !/ m. hei. I stenens nordvestre flade er indhugget et H. 

Maalingen førtes langs forbindelseslinjen mellem de to varder 

eller i retningen NS. Afstanden fra den bræen nærmest- 

staaende varde til brækanten var den 10de septbr. 1908 181,8 m. 

Afstanden mellem de to varder er 58,5 m. Breen blev elter- 

maalt den 2den septbr. 1909 og havde da gaaet 28,2 m. tilbage. 
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Ved den arm af østre Okstindbræ, som gaar ned til 

Oksfjeldelven (ved Græsvatn) opsattes en varde. Ret øst for 

midten af brækanten ligger 3 større stene oppe paa en fjeld- 

knaus. Følgende mærke indhuggedes her i den ene sten: 

H 

10, 9, 1908 

184,4 

Fra denne sten maaltes ret mod vest (eller i retning mod 

toppen af 1212 m. fjeldet) til brækanten. Lige ved stenen byg- 

gedes en varde, idet mellemrummet mellem to stene udfyldtes 

med mindre blokke. Afstanden fra stenen med det indhugne 

mærke til brækanten var den 10de septbr. 1908 184,4 m. Al- 

standen er maalt fra det punkt af stenen, som er bræen nærmest. 

Breen eftermaaltes den 2den septbr. 1909 og havde da gaaet 

4,6 m. tilbage. PI. XXVIII, fig.1 er taget fra 1278 m. afsatsen 

i den mod øst fra Oksskolten gaaende ryg den 25de august 

1905. Man ser mod nord. En 1 m. hoi varde reistes 1 sta- 

tionen. 

Charles Rabots bræ. Den 2den septbr. 1909 opsattes 

her af føreren Per Kristoffersen Fjelddal to varder. Varden 

nærmest bræen er 1,5 m. hoi, den længst fra er 2 m. hei. Af- 

standen fra bræen til nærmeste varde er 128,8 m. Afstanden 

mellem de to varder er 85 m. Forbindelseslinjen mellem var- 

derne har retningen øst—vest og maalingen er ført langs denne 

retning. 

Pl. XXVIII, fig. 2 er taget fra nordvesthjornet af Skullen- 

fjeld, 750 m. o. h. den 24de august 1908. Ser mod W 20° S. 

Breen tilhøre er Charles Rabots bra, bræen tilvenstre er Cor- 

neliussens bræ. De 3 tre toppe er fra høire mod venstre: Oks- 

skolten (1912 m.), Keiser Wilhelm den dens tind (1907 m.) og 

Svartfjeldet (1868 m.). 

Pl. XXVIII, fig. 3 er taget fra toppen af Spjelthaugen den 

26de august 1908. En varde reistes paa stedet. Ser mod WNW. 
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Tilhøire Charles Rabots bræ, tilvenstre Corneliussens bræ. De to 

spidse toppe tilhøire er Oksskolten (tilh.) og Keiser Wilhelm den 

2dens tind (tilv.). Længst tilvenstre Svartfjeldet. 

Vestre Stekvasbræ. Omtrent midt foran bræfronten 

rager op to store fjeldknauser, af hvilke den mindste er nærmest 

bræen. Disse har ligesom alt andet opstikkende fjeld i dal- 

bunden udprægede stød- og læsider samt skuringsstriber 1 dalens 

retning. Paa begge knauser byggedes varder. Den 30te august 

1908 maaltes afstanden fra brækanten 1i retning mod sydost til 

varden paa nærmeste knaus = 48,9 m.  Afstanden mellem 

varderne paa de to fjeldknauser = 66,3 m, og retningen mellem 

dem er SE 10? S. Bræelven gaar mellem bræen og den nærmeste 

knaus. Afstanden fra bræfronten til nærmeste elvebred langs 

den før nævnte linje er 11,7 m. 

Bessedørbræen. 15 m. fra venstre bred af den største 

bræelv byggedes en varde paa en stor, flad, lav sten. Ret øst 

herfor en anden varde paa en hei, spids sten. Afstanden fra 

varden nærmest bræen til brækanten var den 6te septbr. 1908 

72 m. Afstanden mellem de to varder = 120,4 m. Maalingen 

er ført langs forbindelseslinjen mellem de to varder eller 1 ret- 

ningen øst—vest. 

Pl. XXIX, fig. 1 blev taget den {ste septbr. 1908 fra 801 m. 

skaret (s. f. 1562 m. toppen) Ser mod NW. 

Oksfjeldbræen. I det flade land foran midten af 

denne bras front opførtes to varder. 

Afstanden fra brækanten til nærmeste varde — 99,7 m. 

— mellem de to varder — 72, gie 

Maalingen er udført den 6te septbr. 1908 og afstanden er 

maalt langs forbindelseslinjen mellem de to varder eller ı ret- 

ningen ost—vest. Breen blev eftermaalt den Sdie septbr. 1909 

og havde da gaaet 5 m. frem. 

Pl. XXIX, fig. 2 er taget fra nordskraaningen af Oksfjeld- 

dalen, !/; km. ovenfor daludvidelsen, 750 m. o. h. den 2den septbr. 

1908. Ser mod ost. Fjeldtoppen er 1223 m. fjeldet. Tilvenstre 
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sees inderste hængebræ paa nordsiden af dalen, nedenfor den 

en kegle af nedramlet is. 

Mørkbækbræen. Her byggedes to varder, ca. I m. 

høie, paa venstre side af bræelven. Varden længst fra bræen 

ligger paa den morænevold, som er nærmest bræen. 

Afstanden fra brækanten til nærmeste varde = 139,4 m. 

as mellem de to varder = D ONUS 

Maalingerne er udfort den 5te septbr. 1908 og afstanden er 

maalt langs forbindelseslinjen meliem de to varder eller 1 ret- 

ningen SE— NW. Bræen eftermaaltes den 4de septbr. 1909 og 

havde da gaaet 6,4 m. frem. 

Vestre Okstindbra. Foran fronten af denne opførtes 

en varde paa en sten af glimmerskifer, som ligger mellem to al 

bræelvens mange arme 1 det flade land foran bræen. Stenen 

har en rustrød forvitringshud og er 7 m. lang, 6 m. bred og 

3 m. hei. Varden paa toppen af stenen ca.!/; m. hei. Paa ste- 

nens nordostre side indhuggedes følgende mærke: 

246.6 

H 9—9 

1908 

Afstanden fra det indhugne H til brækanten — 246,6 m. 

Afstanden er maalt 1 retningen N—S den 9de septbr. 1909. 

Om denne og den vestenfor liggende bre Jordbrubræen, 

som ender 1 1000 m. vandet, foreligger endel beretninger fra 

ældre tid, saa at vi nogenlunde kan følge deres variationer fra 

midten af 70-aarene. 

CORNELIUSSEN reiste her i 1875 for Norges geologiske under- 

søgelse. Af hans til undersøgelsen indleverede dagbog fremgaar, 

at vestre Okstindbræ og Jordbrubræen har havt et meget betyde- 

ligt fremstød siden 1875. Den 3ite juli 1875 besteg han Oks- 

tinden fra Brygfjelddalen, hvorpaa han over vestre Okstindbræ 

gik ned i Leirskardalen. Han skriver herom i sin dagbog: 

, Herfra (>: fra Okstinden) gik min vei mod NW ned til 

Lerdalen. Uhyre morænedannelser sees her at strække sig saa- 
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godtsom 1 uafbrudt høide fra 4510' til 2929' o. h., altsaa en 

vertikal hoide af 1600 fod. Ogsaa her sees gletschere med flere 

hundrede fods vertikale vægge.* 

Disse høider, som er maalt med aneroidbarometer, er ikke 

riglige, men de kan korrigeres ved hjælp af andre høideangi- 

velser paa steder, hvis høide staar paa kartet. Han angiver 

saaledes for foden af Okstinden 5483 fod = 1720 m. Skal være 

ca. 1600 m. Hans barometer viste altsaa her 120 m. for høit 

(før observationerne af morænedannelsernes høide). For gaarden 

Tveraa har han høiden 832 fod = 261 m. Skal være 212 m. 

Barometret viste altsaa 49 m. for hoit efter nævnte observation. 

Antages nu som det rimeligste at størrelsen af barometrets kor- 

rektion har forandret sig proportionalt med høiden, faaes 105 m. 

som korrektion for morænedannelsernes øvre høide 4510' = 

1415 m. Denne høide skulde da blive 1415 m. — 105 m. = 

1310 m. Korrektionen for deres nedre høide, som er angivet 

til 29227 = 917 m. bliver 81 m., høiden altsaa 836 m. Af en 

kartskisse 1 hans dagbog fremgaar endvidere, at Jordbrubræen 

ikke gik ned 1 1000 m. vandet; thi han tegner tydelige elve fra 

bræen ned til vandet. ,Gletschere med flere hundrede fods verti- 

kale vægge* maa sandsynligvis referere sig til denne bræ, som 

dengang stansede oppe paa kanten af det bratte afhæld ned til 

vandet. Ligesom nu for tiden ved Frostisen havde man da her 

en bræ med lodret front, som sendte sine ismasser 1 form af skred 

nedover fjeldvæggen. 

I 1883 besogtes disse bræer af CHARLES RaBor. Forholdene 

havde da forandret sig betydelig. Han har ı sin bog om bræ- 

variationer! et fotografi af Jordbrubræen med 1000 m. vandet 1 

forgrunden. Det viser sig af dette, at denne bræ dengang gik 

helt ned i vandet og saa ud omtrent som nu. Hans beskrivelse 

stemmer ogsaa med de nuværende forhold. Pag. 158 siger han: 

1 Les variations de longueur des glaciers dans les régions arctiques et 

boréales. Deuxième partie. Genève et Bale 1900. Pag. 139. 
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„En 1883, la nappe supérieure du glacier s'épanchait, divisée en 

quatre branches éscarpées, dans un profond ravin occupé par 

un lac.“ Og videre pag. 140: „D’apres mon guide lappon, sept 

ans auparavant aucune de ses digitations cristallines n’atteignail 

la surface de la nappe d'eau et l'escarpement rocheux se trouvait 

complètement à nu.* 

Syv aar for, altsaa 1 1876, aaret efter Corneliussens reise, 

var forholdene saadanne, som det fremgaar af hans dagbog. 

Disse bræer blev kartlagt 1 1899, og det viser sig da, at 

Jordbrubræen har samme udseende som nu. 

Om vestre Okstindbræ siger Rabot (1. e. pag. 140): , Depuis 

cinq ou six ans il se serait allongé de trois cent alen (180 m.), 

affirme mon guide Lappon.* Og paa et andet sted !: „Le glacier 

primaire situé à lest du lac (9: 1000 m. vandet) se serait allongé 

de 300 mètres de 1880 à 1883.“ Blandt forklaringen til endel 

fotografier, som Rabot skjænkede til Norges geologiske under- 

søgelse, staar om denne bre: „Enden af denne isbræ har hoi- 

den 990 m.* Vi ser heraf, at der fra slutten af 70-aarene til 

1883 maa have fundet sted et ganske betydeligt fremstød af 

denne bræ; men hvor stort dette har været, lader sig af Rabots 

oplysninger ikke afgjore. Jeg antager, at slutte efter Cornelius- 

sens beretning, at Rabots sidste angivelse kommer sandheden 

nærmest. Bræen maa ogsaa have gaaet frem fra 1875—1880, 

og vi vil dai tidsrummet 1875—1883 faa et fremstød paa ad- 

skillige hundrede meter. Sammenlignes kartet fra 1899 med det, 

man kan udlede af Corneliussens dagbog, faar man et fremstød 

paa 1400 m. fra 1875—1899.  Bræenden laa i 1899 i 990 m. 

høide o. h. Som nævnt angiver Rabot i 1883 ogsaa bræendens 

høide til 990 m. Heraf skulde man synes med bestemthed at 

kunne slutte, at bræen siden den tid ikke kan have forandret 

sig, og det store fremstød paa 1400 m. skulde have gaaet for 

sig fra 1875--1883. Dette tror jeg dog ikke er tilfældet. Jeg 

1 Au Cap Nord. Paris 1898. Pag. 94. 
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ved ikke hvilket udgangspunkt Rabot havde for sine maalinger, 

heller ikke hvad slags mvellerinstrument han havde. Imidlertid 

kan der jo let komme ind en feil, og selv en forholdsvis mindre 

feil i høiden vil have stor indflydelse paa beliggenheden af bræ- 

enden, da fjeldet her er meget fladt. Den fin, jeg havde med 

heroppe — den samme som Rabot havde — forsikrede mig 

desuden om, at bræen 1 de sidste 15—20 aar har gaaet meget 

frem. Ved hjælp af orienterede og horisonterede fotografier har 

jeg konstrueret op bræfrontens beliggenhed 1 1908. Det viste 

sig, at bræenden da havde samme beliggenhed som 1 1899. 

Bræen blev eftermaalt den iste september 1909 og havde da 

gaaet 62,2 m. frem siden 1908. 

Sommeren 1908 var sneen usædvanlig vel væksmeltet. De 

omboende finner erklærede, at bræerne ikke paa mange aar 

havde været saa bare for sne. De følgende iagttagelser viser 

derfor, at bræernes fremgang fortsatte ogsaa i begyndelsen af 

90-aarene. 

Iskeglen under inderste bræ paa nordsiden af Oksfjelddelen 

ser efter mine fotografier ud til at være høiere og spidsere end 

paa kartet (blad Røsvand, udarbeidet 1 begyndelsen af 90-aarene). 

Snedækket paa top 1522 m. er nu langt større end da dette 

kartblad blev optaget. 

Vort kjendskab til forandringerne af vestre Okstindbræ, den 

bedst kjendte af Okstindernes bræer, kan da i korthed frem- 

stilles saaledes: Fra 1875—1883 gik bræen sterkt frem. Denne 

fremgang fortsattes til henimod slutten af 90-aarene; det sam- 

lede fremstød beløber sig til 1400 m. Derpaa indtraadte en 

stilstand (muligens fulgt af en mindre tilbagerykning), hvorpaa 

bræen igjen begyndte at gaa frem, en fremgang, som første gang 

er paavist for aaret 1908—1909. 

Bræerne er iaar eftermaalt af føreren Per Kristoffersen 

Fjelddal. 

Pl. XXX, fig. 1 er taget paa kanten af styrtningen paa 

østsiden af nordre Okskalv den 22de august 1908. Stationen 
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ligger WSW for toppen og en varde reistes baade paa toppen 

og i fotografistationen. Bræen 1 forgrunden er vestre Okstind- 

bræ og bortenfor denne har vi Jordbrubræen, som i fire arme 

gaar ned i 1000 m. vandet. ‘Toppene i baggrunden er 1522 m. 

(tilhøire) og 1510 m. (tilvenstre). 

Frostisen. 

Ved Reintindbræ sattes op en varde nedenfor den 

store endemoræne. Den staar paa en sten af smuldrende glim- 

merskifer, 10 m. lang, 5 m. bred og 2,5 m. hoi. Den ligger 

mellem de to elve, som rinder ned fra bræen. Varden er 1,5 m. 

høi og 0,75 m. i diameter. En anden varde byggedes ENE for 

den første. Den staar paa den nederste store sten nedenfor 

bræen. Stenen er 5 m. lang, 5 m. bred og 2,5 m. hoi. Varden 

er 1 m. hoi og vel 0,5 m. i diameter. To store heller ligger 

øverst. Afstanden mellem de to varder er 146 m. Afstanden 

fra varden nærmest bræen til brækanten var den 22de august 

1906 289 m. Maalingen førtes langs forbindelseslinjen mellem 

de to varder eller mod WSW. | 

Denne bræ blev eftermaalt 1 1907, 1908 og 1909, og resul- 

tatet af maalingerne er folgende: 

1906—1907 1907—1908 1908—1909 

+ 9,5 m. + 95,0 m. — 3,5 m. 

Foran Nordre Meraftesbre reistes en varde, der staar 

ret nord for bræelvens begyndelse paa en sten, som er 0,5 m. 

hei; vardens hoide er 0,75 m. Afstanden maalt i retningen 

NS fra varden til bræenden var 20de august 1906 372 m. 

Bræen blev eftermaalt ı 1807, 1908 og 1909, og resultatet 

af maalingerne er følgende: 

1906—1907 1907—1908 1908—1909 

— 6 m. + 12 m, — 3m. 

Ved søndre Mæraftesbræ reistes en varde paa en liden 

flade af fast fjeld nede 1 dalbunden. Den er 1 m. hoi og 0,60 m. 

1 diameter. Fra varden sees et lidet skar ı den mellemste mo- 

Nyt Mag. f. Naturv. XXXXVII. IV. 1909. 26 
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rænevold. Maalingen fortes over et punkt 10 m. ost for dette 

skar. Afstanden fra varden til iskanten var den 19de august 

1906 422 m. — 

Denne bræ blev ogsaa eftermaalt 1 1907, 1908 og 1909, og 

maalingerne viste følgende forandringer: 

1906—1907 1907—1908 1908—1909 

+ 4 m. + 11,5 m. = 139 UE 

Maalingerne er udført af Petter Olsen Sørskjomen. 

Istedetfor det tunge navn Mæraftesfjeldbræ har jeg 

brugt Mæraftesbræ, som for fremtiden vil blive benyttet. 

Oversigt. 

I den foregaaende sammenstilling af de ved maalingerne 

opnaaede resultater bør vi mærke os det særegne forhold, at 

medens bræerne 1 Jotunheimen ellers er ı tilbagegang, saa viser 

de to bræer, Styggebræ og Sveilnaasbræ, som har sine firnom- 

raader lige under Galdhøtindens østbræm, sig at være i fremad- 

skriden; dette maa naturligvis have sin grund i særegne ned- 

slagsforhold, da bestraalingsforholdene jo her netop skulde virke 

1 modsat retning. Foruden disse ser vi jo rigtignok ogsaa en 

enkelt anden bræ, Bøverbræ, som befinder sig i samme varia- 

tionsfase; men dette er ogsaa en bræ, som i flere henseender 

viser uregelmæssige forhold og 1 det hele udmærker sig ved sin 

forholdsvis ringe oscillationsamplitude. 

Det vestlige Norges bræer, saavel Folgefonnens som Joste- 

dalsbræens, viser derimod gjennemgaaende en fremadskriden, 

paa et par undtagelser nær, og disse to, Tunsbergdalsbræ og Lo- 

dalsbræ, er begge beliggende paa Jostedalsbræens østlige, ind 

mod landet vendende side. 

Det nordlige Norges bræer viser et noget vekslende forhold. 

I Okstindernes gruppe sees dels en aftagen af bræerne og dels 
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en tilvekst: iagttagelserne er her endnu forholdsvis faa og ud- 

strakt over et meget kort tidsrum, saa noget fremtrædende billede 

af bræforandringen inden denne gruppe endnu ikke har været 

at erholde; men det er at haabe, at fortsatte maalinger og om 

mulig udvidet til at omfatte flere bræer, ogsaa her vil give os 

et bedre kjendskab til forholdene, som de nu viser sig at gjøre 

ved de bedre og i længere tid undersøgte bræpartier 1 vort land. 

Eiendommelig og i hoi grad egnet til at paakalde opmærk- 

somhed er den kjendsgjerning, at medens Svartisens udløbere 

mod Holandsfjord viser en fremtrædende fremadskriden, ser vi 

samtlige de maalte bræer ved Frostisen befinde sig i tilbagegang. 

Kristiania universitet, december 1909. 

Trykt 28. februar 1910. 





F. Nyt Mac. r. Narunv. B. 47. Pr. XXV. 

Fig. 2. Mærkeblok ved Storbræen 3/9 1909. 
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Fig. 1. Isgrolte under Bøverbræ 2/9 1909. 

Fig. 2. Nedre ende af Ringsbræ 1/9 1909. 
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Fig. 1. Østre Okstindbræ (østre arm). Adolf Hoel 25. 8, 1908. 

Fig. 2. Corneliussens bre. Charles Rabots bre. Adolf Hoel 24. 8. 1908, 

Fig. 3. Corneliussens bræ. Charles Rabots bræ. 
Adolf Hoel 26. 8, 1908, 
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Fig. 1. Bessedørbræen. Adolf Hoel 1. 9. 1908. 

Fig. 2. Oksfjeldbræen. Adolf Hoel 2. 9. 1908. 
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Fig, 1. Vestre Okstindbræ. Adolf Hoel 22. 8. 1908. 

Fig. 2. Morænelandskab foran Storbræen 3/9 1909. 
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Bergens museum den 9de april 1909. 

G. A. Hansen 
preses. 

Jens Holmboe. 
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I Aaret 1909 vil der af „Nyt Magazin for Natur- 

videnskaberne“ udkomme Bind 47 med samme Udstyr og 

lignende Indhold som B. 46, idet ,, Nyt Magazin for Natur- 

- videnskaberne* kun optager Afhandlinger over naturhistori- 

ske Emner inden de botaniske, geografiske, geologiske, 

mineralogiske og zoologiske Videnskaber. 

Tidsskriftet nyder nu en Statsunderstøttelse af Kr. 2000 aarlig, 

men dette er ikke tilstrækkeligt, hvis det ikke tillige støttes ved 
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